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ПРОТОКОЛ №3 
річних загальних зборів акціонерів 

відкритого акціонерного товариства “Гідросила” 
 

від 26 березня 1999 року 
час відкриття зборів 
12 годин дня 

 
 Голова правління ВАТ “Гідросила” БУГРЕЄВ Г.В. повідомив, що згідно Закону 
України “Про господарські товариства” та діючому Статуту товариства, Рада 
товариства, за поданням правління, прийняла рішення про скликання чергових зборів 
акціонерів акціонерного товариства 26 березня 1999 року у м.Кіровограді та 
затвердила порядок денний загальних зборів. 

На пропозицію голови Правління, голова мандатної комісії Столярчук В.М. 
повідомив, що згідно з діючим законодавством мандатна комісія в складі Столярчука 
В.М. та членів   Гетман О.П. та Ванієвої Л.М. провела реєстрацію прибулих на загальні 
збори акціонерів та їх представників і повідомляє про те, що за станом на час, 
вказаний у повідомленні про відкриття зборів, а саме на 12 годин 26 березня 1999 року 
зареєструвалось 115 акціонерів та їх представників, котрі володіють 17321045 акціями, 
що становить 94.78 відсотка від загальної кількості акцій акціонерного товариства. 

Голова Правління на підставі зачитаного протоколу мандатної комісії зробив 
заключення, що згідно зі статтею 41 Закону України «Про господарські товариства» ми 
маємо право на відкриття зборів. 
 

Голосували за відкриття зборів ОДНОГОЛОСНО. 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Загальні збори вважати відкритими.  
  

Голова правління запропонував затвердити мандатну комісію та протокол її 
засідання. 
 Голосували за затвердження мандатної комісії та її протоколу ОДНОГОЛОСНО. 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити склад мандатної комісії та протокол її засідання. 
  

Голова правління запропонував для ведення зборів обрати робочі органи 
зборів: 
а) Голову та секретаря зборів і персонально: 
- КУНІЦИНА В.В. – голова зборів 
- ЮДІНА Ю.О. – секретар зборів 
б) лічильну комісію в кількості 34 осіб і персонально: 
- КОВАЛЕНКО В.П. – голова комісії 
– ПАВЛЮК В.В. – секретар комісії  
та 34 членів комісії. 
  

Була висунута пропозиція про затвердження Голови та секретаря загальних 
зборів та складу лічильної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРОПОЗИЦІЮ ОДНОГОЛОСНО. 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:  
а) затвердити голову та секретаря загальних зборів, 
б) затвердити склад лічильної комісії. 
  

Подальше ведення загальних зборів розпочав голова загальних зборів. 
СЛУХАЛИ: КУНІЦИН В.В. – голова загальних зборів акціонерів. 
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На загальних зборах присутні: 
- ЖЕЛІБА ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – голова представництва Національного 

агенства України з управління корпоративними правами по Кіровоградській області, 
якому довіряється представляти державну частку від загальної кількості акцій 26 
відсотків. 

Ведеться аудіозапис ходу зборів. 
 

Правлінням та Радою акціонерного товариства при підготовці зборів було 
запропоновано слідуючий порядок денний: 
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 

1998 рік. 
2. Звіт голови ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, висновок 

ревізійної комісії по річному звіту і балансу. 
3. Звіт Ради товариства про свою діяльність за звітний період. 
4. Затвердження звіту, балансу та розподілу прибутку за 1998 рік. Визначення та 

розподіл планових показників прибутку на 1999 рік. 
5. Затвердження доповнення до Статуту щодо визначення форми випуску акцій та 

інші питання. 
6. Прийняття рішення про створення дочірніх підприємств. 
7. Вибори органів управління товариства (вибори в Раду товариства, ревізійну комісію 

та Генерального директора). 
 

Була висунута пропозиція про затвердження Порядку денного загальних зборів 
акціонерів. 

ГОЛОСУВАЛИ ОДНОГОЛОСНО. 
 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ “Гідросила” –  
     ЗАТВЕРДИТИ. 
 
СЛУХАЛИ: КУНІЦИН В.В. – голова загальних зборів акціонерів. 
 Була висунута пропозиція про затвердження регламенту роботи загальних 
зборів акціонерів. 

ГОЛОСУВАЛИ ОДНОГОЛОСНО. 
 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Регламент загальних зборів акціонерів – ЗАТВЕРДИТИ: 
- для доповіді по першому питанню    - до 40 хвилин 
- для доповідей по інших питаннях порядку денного - до 15 хвилин 
- для виступів       - до 5 хвилин 
(слово для виступів представляти тільки по 
письмовій заяві у Президію зборів) 
- для довідок і оголошень      - до 3 хвилин 
- першу перерву зробити після 2,5 годин 
роботи і подальші після кожних 1,5 годин 
- тривалість перерв      - до 20 хвилин 
- першу перерву зробити на 30 хвилин 
для обіду у їдальні ВАТ. 
 
 Була висунута пропозиція заслухати звіти по першим трьом питанням, провести 
їх обговорення та прийняти рішення про затвердження чи не затвердження по 
кожному питанню окремо. 
 

 ПО ЦІЙ ПРОПОЗИЦІЇ ГОЛОСУВАЛИ ОДНОГОЛОСНО. 
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 ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
СЛУХАЛИ: БУГРЕЄВ Г.В. – Генеральний директор ВАТ “Гідросила” 
  “Звіт Правління ВАТ “Гідросила” про результати фінансово-господарської  
  діяльності товариства за 1998 рік”. 
 
          (Звіт додається). 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
СЛУХАЛИ: ВОЗНИК Л.С. – Голова ревізійної комісії ВАТ “Гідросила” 
  “Звіт ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, висновок  
  ревізійної комісії по річному звіту і балансу”. 
 
          (Звіт додається). 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
СЛУХАЛИ: ШТУТМАН П.Л. – Голова Ради ВАТ “Гідросила” 
  “Звіт Ради ВАТ “Гідросила” про свою діяльність за звітний період” 
          (Звіт додається). 
 
 Після звітів по всім трьом питанням була висунута пропозиція приступити до 
обговорення звітів. 
ВИСТУПИЛИ: КОШКІН І.В. – директор фірми “Восток”. 
   ЛИМАРЕНКО А.О. – майстер цеху №2 
   СТЕПАНЕНКО В.Г. – акціонер, пенсіонер 
   ЗАГРЕБА М.І. – голова профкому заводу “Гідросила” 
          (Виступи додаються). 
 Була висунута пропозиція закінчити обговорення звітів. 

  
ГОЛОСУВАЛИ ОДНОГОЛОСНО. 

  
Була висунута пропозиція про прийняття звітів до відома: 

а) “Звіт Правління ВАТ “Гідросила” про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства за 1998 рік”. 
б) “Звіт ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, висновок ревізійної 
комісії по річному звіту і балансу” 
в) “Звіт Ради ВАТ “Гідросила” про свою діяльність за звітний період” 

 
ГОЛОСУВАЛИ ОДНОГОЛОСНО. 

 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: “Звіт Правління ВАТ “Гідросила” про результати фінансової 
    господарської діяльності товариства за 1998 рік” 
    “Звіт ревізійної комісії про проведену роботу за звітний  
    період, висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу” 
    “Звіт Ради ВАТ “Гідросила” про свою діяльність за звітний 
    період ПРИЙНЯТИ ДО ВІДОМА. 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
   (по першій частині питання) 
 
«Затвердження бухгалтерського звіту, балансу та розподіл прибутку за 1998 рік» 
СЛУХАЛИ: КОВИЛЕЦЬКИЙ В.О.-головний бухгалтер ВАТ «Гідросила». 
         (Доповідь додається). 
 

Була висунута пропозиція затвердити бухгалтерський звіт і розподіл прибутку за 
1998 рік. 
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За затвердження бухгалтерського звіту голосували: 

за - 17317289 голосів 
     проти - 0 голосів 

      утримались - 704 голосів 
    всього – 99,996% 

 
За розподіл прибутку за 1998 рік в цілому голосували: 

за - 17316285 голосів 
     проти - 836 голосів 

      утримались - 872 голосів  
    всього – 99,990% 

 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ : затвердити бухгалтерський звіт, баланс та розподіл прибутку 
за 1998 рік в цілому. 
 
 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
(по другій частині питання)  

 
«Визначення та розподіл планових показників прибутку на 1999 рік»  

СЛУХАЛИ: КРИВОШЕЯ В.Ф.-директор по економічній політиці ВАТ «Гідросила». 
 
         (пропозиції додаються) 
 

В обговоренні цього питання прийняли участь: 
КОШКІН І.В.-директор фірми «Восток», 
ЖЕЛІБА І.В.-голова представництва НАУУДКП по Кіровоградській області, 
МАСЛЕНІКОВ М.О.-зам.директора ІК «АЙКО», 
БУГРЕЄВ Г.В.-Генеральний директор ВАТ «Гідросила» 
ХОМІНСЬКИЙ В.М.-головний метролог ВАТ «Гідросила» 
 

Були висунуті ряд пропозицій, в тому числі: 
а) План розподілу прибутку на 1999 рік прийняти за основу; 
б) Виплату дивідендів за 1997 рік провести в другому кварталі 1999 року; 
в) Виплату дивідендів за 1997 рік провести після погашення робітникам підприємства 
заборгованості по заробітній платі; 
г) Виплату дивідендів за 1998 рік не проводити, а нараховану суму  дивідендів 
направити в інвестиційний фонд ВАТ «Гідросила»; 
д) Установити дивіденди за 1998 рік в розмірі 25 відсотків; 
є) Виплату дивідендів на 1999 рік передбачити в розмірі 10 відсотків, а нараховану 
суму дивідендів направити в інвестиційний фонд ВАТ «Гідросила»; 
ж) Виплату дивідендів на 1999 рік передбачити в розмірі 10 відсотків; 
з) Виплату  дивідендів на 1999 рік передбачити в розмірі 25 відсотків; 
і) Передбачити виділення фонду на виплату робітникам підприємства грошей на 
лікувально-оздоровчі цілі. 
 
 
 По всім пропозиціям четвертого питання (друга частина) було проведено 
голосування. 
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Результати голосування слідуючі: 
а) План розподілу прибутку на 1999 рік прийняти за основу. 
Голосували:        за - 12566493 голосів 
    проти - 0 голосів 
   утримались - 4751500 голосів 
   всього – 72,563 % 
 
б) Виплату дивідендів за 1997 рік провести в другому кварталі 1999 року. 
Голосували:        за - 5488955 голосів 
   проти - 11829038 голосів 
   утримались - 0 голосів 
            всього – 31,695 % 
 
в) Виплату дивідендів за 1997 рік провести після погашення робітникам підприємства 
заборгованості по заробітній платі. 
Голосівали:        за - 12431957 голосів 
   проти - 4886036 голосів 
   утримались - 0 голосів 
            всього – 71,786 % 
 
г) Виплату дивідендів за 1998 рік не проводити, а нараховану суму дивідендів 
направити в інвестиційний фонд ВАТ «Гідросила». 
Голосували:        за - 11530872 голосів 
   проти - 5752745 голосів 
   утримались - 34376 голосів 
            всього – 66,583 % 
 
д) Установити дивіденди за 1998 рік в розмірі 25 відсотків. 
Голосували:        за - 4795310 голосів 
   проти - 12100483 голосів 
   утримались - 422200 голосів 
            всього – 27,690 % 
 
є) Відрахування в фонд дивідендів на 1999 рік передбачити в розмірі 10 відсотків. 
Голосували:        за - 12563493 голосів 
   проти - 4754500 голосів 
   утримались - 0 голосів 
            всього – 72,546 % 
 
ж) Відрахування в фонд дивідендів на 1999 рік передбачити в розмірі 10 відсотків, а 
нараховану суму дивідендів направити в інвестиційний фонд ВАТ «Гідросила». 
Голосували:        за - 11039598 голосів 
   проти - 6278395 голосів 
   утримались - 0 голосів 
            всього – 63,746 % 
 
з) Відрахування в фонд дивідендів на 1999 рік передбачити в розмірі 25 відсотків. 
Голосували:        за - 6671050 голосів 
   проти - 10644779 голосів 
     утримались -2164голосів 
            всього – 38,521 % 
 
і) Передбачити виділення коштів на виплату робітникам підприємства грошей на 
лікувально-оздоровчі цілі. 
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Голосували:        за - 17317993 голосів 
   проти - 0 голосів 
   утримались - 0 голосів 
              всього - 100 % 
 
 
 
 В результаті голосування по другій частині четвертого питання порядку денного 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 
 
-План розподілу прибутку прийняти за основу. 
-Виплату дивідендів за 1997 рік провести після погашення робітникам     підприємства 
заборгованості по заробітній платі. 
-Виплату дивідендів за 1998 рік не проводити, а нараховану суму дивідендів 
направити в інвестиційний фонд ВАТ «Гідросила». 
-Відрахування в фонд дивідендів на 1999 рік передбачити в розмірі 10 відсотків. 
-Передбачити виділення коштів на виплату робітникам підприємства грошей на 
лікувально-оздоровчі цілі. 
 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

“Затвердження доповнення до Статуту щодо визначення форми випуску акцій”. 
СЛУХАЛИ: СТОЛЯРЧУК В.М. - начальник відділу цінних паперів 

(пояснення до змін додаються) 
 
Проведено голосування по пропозиції визначення форми випуску акцій. 
Голосували:        за - 17317993 голосів 
   проти - 0 голосів 
   утримались - 0 голосів 
            всього - 100% 
 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:  Пункт 7.1 статті 7 Статуту акціонерного товариства «Акції та 
     акціонери товариства» викласти в такій редакції: 
     «Товариство випускає прості іменні акції, номінальна 
     вартість однієї акції становить 0.05 грн. Форма випуску акцій -  
     документарна.» 
 
 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 
 “Прийняття рішення по створенню дочірніх підприємств” 
СЛУХАЛИ: БІЛЕНКО М.М. – помічник генерального директора ВАТ “Гідросила” з 
   реструктуризації. 
          (доповідь додається). 
 Проведено голосування по пропозиції створення дочірнього підприємства 
“Гідросиласервіс” 
Голосували:        за - 11068548 голосів 

проти - 1377867 голосів 
 утримались - 4871578 голосів 

всього – 63,914% 
 
ПРОПОЗИЦІЯ НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА, НЕ НАБРАНО 3 / 4 ГОЛОСІВ. 
 
 ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
“Вибори органів управління товариством” 
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СЛУХАЛИ: БУГРЕЄВ Г.В. – Генеральний директор ВАТ “Гідросила”, який виступив з 
    проханням звільнити його з посади, яку він обіймає. 
  
Була висунута пропозиція про задовільнення заяви БУГРЕЄВА Г.В. про звільнення 
його з посади Генерального директора ВАТ “Гідросила”. 
  

Проведено голосування по пропозиції: 
Голосували:         за - 11111578 голосів 

 проти - 1439257 голосів 
 утримались - 4667158 голосів 

всього – 64,162% 
 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Задовольнити заяву Генерального директора ВАТ “Гідросила” 
    Бугреєва Г.В. про звільнення його з посади з 01 квітня 1999р. 
 
СЛУХАЛИ: ШТУТМАН П.Л. – голова Ради ВАТ “Гідросила” 

“Про продаж БУГРЕЄВУ Г.В. за плідну роботу автомобіль ГАЗ 31029” 
 
Було проведено голосування за пропозицію. 
Голосували:        за - 17317993 голосів 

проти - 0 голосів 
 утримались - 0 голосів 

всього - 100% 
 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Продати за плідну роботу БУГРЕЄВУ Г.В. автомобіль 
     ГАЗ 31029 за ціною 10 відсотків балансової вартості. 
 
СЛУХАЛИ: ШТУТМАН П.Л. – акціонер ВАТ “Гідросила”, по виборам Ради акціонерного 
товариства, в т.ч. по кількості членів Ради та по виборам членів Ради. 
 
При обговоренні кількості членів Ради були висунуті дві пропозиції: 
- 7 чоловік 
- 9 чоловік. 
 

Було проведено голосування за кількісний склад Ради – 7 чоловік. 
Голосували:        за - 15983528 голосів 

проти - 912705 голосів 
 утримались – 421760 голосів 

всього – 92,294% 
 
 Було проведено голосування за кількісний склад Ради – 9 чоловік: 
Голосували:        за - 942049 голосів 

проти - 16375944 голосів 
 утримались - 0 голосів 

всього – 5,440% 
 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Установити кількісний склад Ради акціонерного товариства –  
     7 чоловік. 
 
 По виборам членів Ради акціонерного товариства “Гідросила” виступили: 
ЖЕЛІБА І.В., ЛИМАРЕНКО А.О., КОРЕНЄВ С.І., САМБОРСЬКИЙ О.С., КУНІЦИН В.В., 
КУНТИШ І.В. 
Які висунули ряд пропозицій до складу Ради акціонерного товариства “Гідросила”. 
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Кандидатами до складу Ради ВАТ “Гідросила” були висунуті слідуючи: 
- БУГРЕЄВ Г.В. - акціонер 
- КОШКІН І.В. – директор ТОВ “Фірма “Восток” 
- ТКАЧОВ Є.Г. – голова правління ВАТ “Інвестиційна компанія “АЙКО” 
- КРАПІВ’ЯНСЬКА А.Е. – комерційний директор ТОВ “Фірма “Восток” 
- ВОЗНИК Л.С. – начальник ПЕВ ВАТ “Гідросила” 
- ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖАВИ (№1) 
- ШТУТМАН П.Л. – директор АТЗТ “Гідрокомплект” 
- ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖАВИ (№2) 
- ЛИМАРЕНКО А.О. – майстер цеху №2 ВАТ “Гідросила” 
- ЛОПАТЕНКО Г.В. – головний технолог ВАТ “Гідросила” 
- КОРЕНЄВ С.І. - акціонер 
 
 Було проведено голосування по кожній кандидатурі (персонально) до складу 
Ради акціонерного товариства “Гідросила”: 
- БУГРЕЄВ Г.В.           за - 17274183 голосів 
                          проти - 43810 голосів 

                      утримались - 0 голосів 
                          всього – 99,747% 
 
- КОШКІН І.В.           за - 162148 голосів 
                           проти - 990369 голосів 
                          утримались - 112774голосів 
                          всього – 93,630% 
 
- ТКАЧОВ Є.Г.           за - 16011812 голосів 
                          проти - 1193407 голосів 
                          утримались - 112774 голосів 
                          всього – 92,458% 
 
- КРАПІВ’ЯНСЬКА А.Е.        за - 15746886 голосів 
                          проти - 14622239 голосів 
                          утримались - 108868 голосів 
                          всього – 90,928% 
 
- ВОЗНИК Л.С.       за - 170005499 голосів 
                          проти - 312494 голосів 
                          утримались - 0 голосів 
                          всього – 98,196% 
 
- ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖАВИ (№1)     за - 17051079 голосів 
                          проти - 266914голосів 
                          утримались - 0 голосів 
                          всього – 98,459% 
 
- ШТУТМАН П.Л.         за - 11491852 голосів 
                          проти - 1106775 голосів 
                          утримались - 4769386 голосів 
                          всього – 66,167% 
 
- ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖАВИ (№2)     за - 5625056 голосів 
                          проти - 11321197 голосів 
                          утримались - 0 голосів 
                          всього – 33,194% 
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- ЛИМАРЕНКО А.О.        за - 1453103голосів 
                          проти - 10955584голосів 
                          утримались - 4909306 голосів 
                          всього – 8,391% 
 
 
- ЛОПАТЕНКО Г.В.        за - 1722611 голосів 
                          проти – 10422122 голосів 
                          утримались - 4751500 голосів 
                          всього – 10,195% 
 
- КОРЕНЄВ С.І.      за - 1585843голосів 
                          проти - 10902598 голосів 
                          утримались – 4829552 голосів 
                          всього – 9,157% 
 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: По більшості голосів обрати членами Ради акціонерного 
товариства 

 БУГРЕЄВА Г.В.  
 КОШКІНА І.В. 
 ТКАЧОВА Є.Г.  
 КРАПІВ’ЯНСЬКУ А.Е. 
 ШТУТМАНА П.Л.  
 ВОЗНИКА Л.С. 
 ПРЕДСТАВНИКА ДЕРЖАВИ (№1) 

 
СЛУХАЛИ: ВОЗНИК Л.С. – акціонер ВАТ “Гідросила”, по виборам членів Ревізійної 
комісії акціонерного товариства “Гідросила”. 
 
 Була висунута пропозиція обрати Ревізійну комісію акціонерного товариства  
“Гідросила” в кількості 5 чоловік. 
 
 За висунуту пропозицію голосували – ОДНОГОЛОСНО 
 

Було висунуто ряд пропозицій по складу Ревізійної комісії. 
Кандидатами до складу ревізійної комісії акціонерного товариства «Гідросила» 
висунуті слідуючі: 
- БІЛЕНКО М.М. - помічник Генерального директора ВАТ «Гідросила» 
     з       реструктуризації 
- МАРТИНЮК І.М. - зам.головного бухгалтера ВАТ «Гідросила» 
- ПОПОВ М.І. - акціонер 
- АНДРЕЄВА Н.Д. - представник ТОВ «Фірма «Восток» 
- ЄФАНОВА Т.В. - економіст ФВ ВАТ «Гідросила» 
- КОРНЄВ В.М. - начальник ВК та АГД ВАТ «Гідросила» 
 

Було проведено голосування по кожній кандидатурі (персонально) до складу 
Ревізійної комісії ВАТ «Гідросила». 
 
- БІЛЕНКО М.М.          за - 16041970 голосів 
                          проти - 1142681 голосів 

                      утримались – 133462 голосів 
                          всього – 92,631% 
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- МАРТИНЮК І.М.              за - 17317993 голосів 
                          проти - 0 голосів 

                      утримались - 0 голосів 
                          всього – 100% 
 
 
 
- ПОПОВ М.І.                за - 16827744 голосів 
                          проти - 490249 голосів 

                      утримались - 0 голосів 
                          всього – 97,169% 
 
- АНДРЕЄВА Н.Д.               за - 17111289 голосів 
                          проти - 188818 голосів 

                      утримались – 17886 голосів 
                          всього – 98,806% 
 
- ЄФАНОВА Т.В.             за - 17317993 голосів 
                          проти - 0 голосів 

                      утримались - 0 голосів 
                          всього – 100% 
 
- КОРНЄВ В.М.             за - 1399135 голосів 
                          проти – 15955238 голосів 

                      утримались - 13640 голосів 
                          всього – 8,056% 
 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ : По більшості голосів обрати членами Ревізійної комісії 
акціонерного товариства «Гідросила»: 
БІЛЕНКО М.М.   АНДРЕЄВУ Н.Д. 
МАРТИНЮК І.М.   ЄФАНОВУ Т.В. 
ПОПОВА М.І. 
 
СЛУХАЛИ: ВОЗНИК Л.С. - начальник ПЕВ ВАТ «Гідросила», який висунув пропозицію 
ввести посаду звільненого голови Ревізійної комісії ВАТ «Гідросила». 
 

Було проведено голосування по пропозиції: 
Голосували:        за - 15876750 голосів 

проти - 1490097 голосів 
 утримались - 1146 голосів 

всього – 91,414 %  
 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ : 
1.  Ввести посаду звільненого від основної роботи голови Ревізійної комісії 

акціонерного товариства «Гідросила» до наступних зборів. 
2.  Голові Ради акціонерного товариства «Гідросила» заключити з Головою  ревізійної 

комісії контракт. 
 
СЛУХАЛИ: ТКАЧОВ Є.Г. – голова Правління ВАТ “ІК”АЙКО”  
 «Про вибори Генерального директора ВАТ «Гідросила». 
 

Була висунута пропозиція вибрати Генеральним директором акціонерного 
товариства «Гідросила» - ТІТОВА  ЮРІЯ  ОЛЕКСАНДРОВИЧА, який в теперешній час 
працює заступником директора АТЗТ «Гідрокомплект». 
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ВИСТУПИЛИ: БУГРЕЄВ Г.В. - Генеральний директор ВАТ «Гідросила» з пропозицією 
вибрати Генеральним директором ВАТ «Гідросила» ТІТОВА Ю.О. 
  

Інших пропозицій з боку акціонерів не поступило. 
 
 
Проведено голосування по висунутій пропозиції. 
 
Голосували:        за - 17146291 голосів    

проти - 81208 голосів 
 утримались - 90494 голосів 

всього – 99,009 % 
 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Вибрати Генеральним директором акціонерного товариства 
«Гідросила» - ТІТОВА  ЮРІЯ  ОЛЕКСАНДРОВИЧА. 
 
СЛУХАЛИ: КУНІЦИН В.В. – голова загальних зборів, акціонер, який доповів про те, що 
всі питання Порядку денного розглянуті, по всім розглянутим питанням прийняті 
відповідні рішення. 
 
 Була висунута пропозиція затвердити всі протоколи лічильної комісії. 
 
Проведено голосування по висунутій пропозиції. 
 
  ГОЛОСУВАЛИ ОДНОГОЛОСНО. 
 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Протоколи лічильної комісії – ЗАТВЕРДИТИ. 
 
 На всі питання, які надійшли до робочих органів загальних зборів акціонерів 
були дані відповіді. 
 
 
 
 
 

Голова загальних 
  зборів акціонерів   ................................... В.Куніцин 
 

Секретар зборів   ................................... Ю.Юдін 
 


