
 

 
1 

П Р О Т О К О Л   №4 
річних загальних зборів акціонерів 

відкритого акціонерного товариства “Гідросила” 
від 14 квітня 2000 року 

 
час відкриття зборів 12 годин 

 
 
 Голова правління ВАТ “Гідросила” Тітов Ю.О. 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 “Гідросила” 14 квітня 2000 року в м.Кіровограді 
та затвердила порядок денний загальних зборів, а також затвердила склад мандатної 
комісії. 
 На пропозицію Голови  правління ВАТ “Гідросила” Тітова Ю.О., голова 
мандатної комісії Гетман О.П. повідомила, що згідно з діючим законодавством 
мандатна комісія в складі Ванієва Л.М., Гетман О.П., Довгаленко С.О., Терещенко 
О.В. 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 годину дня 14 квітня 2000 року зареєструвалось 98 акціонерів та 
їх представників, котрі володіють 17101568 голосами, що становить 93,58 відсотка 
від загальної кількості акцій акціонерного товариства “Гідросила”. 
  

Голова правління на підставі зачитанного протоколу мандатної комісії вніс 
пропозицію відкрити збори. 
 
 Голосували за відкриття зборів ОДНОГОЛОСНО. 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Загальні збори вважати відкритими. 
 
 Голова правління запропонував також затвердити протокол засідання 
мандатної комісії.  
  
 Голосували за затвердження протоколу мандатної комісії ОДНОГОЛОСНО. 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити протокол мандатної комісії. 
 
 Голова правління запропонував для ведення зборів вибрати голову зборів, 
персонально ВОЗНИКА ЛЕОНІДА СТЕПАНОВИЧА – начальника відділу цінних 
паперів і інвестиційної політики. 
 

Голосували за пропозицію вибрати головою зборів Возника Л.С. 
                                                                                                                ОДНОГОЛОСНО. 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Головою зборів вибрати Возника Л.С. 
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 Голова зборів Возник Л.С. запропонував обрати секретарем зборів ЮДІНА 
ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА – голову профкому акціонерного товариства, членами 
секретаріату ВАНІЄВУ ЛАРИСУ МИХАЙЛІВНУ – економіста відділу цінних 
паперів та ГРАЧОВУ ЮЛІЮ ГРИГОРІВНУ – начальника БІХ цеху №1. 
 

Голосували за пропозицію обрання секретаря зборів та членів секретаріату  
                                                                                                                  ОДНОГОЛОСНО. 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Секретарем зборів акціонерів обрати Юдіна Ю.О., членами 
секретаріату Ванієву Л.М. та Грачову Ю.Г. 
 
 Голова зборів Возник Л.С. запропонував обрати лічильну комісію в складі 23 
чоловік і персонально головою лічильної комісії КОВАЛЕНКО ВІКТОРА 
ПЕТРОВИЧА – головного контролера ВАТ «Гідросила», секретарем лічильної 
комісії ХОМІНСЬКОГО ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА – головного метролога 
 
 Голосували за пропозицію обрання лічильної комісії ОДНОГОЛОСНО. 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію в складі 23 чоловік. 
 
 Голова зборів акціонерів Возник Л.С. доповів про присутніх на загальних 
зборах – заступника директора ЗАТ «Регіональний центр ведення реєстрів» 
ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕНИ ВІКТОРІВНИ, а також доповів, що ведеться аудіозапис 
зборів акціонерів.  
 Голова зборів акціонерів Возник Л.С. запропонував слідуючий порядок 
денний, який був затверджений на засіданні Ради товариства 16 грудня 1999 року. 
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

1999 рік. 
2. Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період, висновок ревізійної комісії по 

річному звіту і балансу. 
3. Звіт Ради Товариства про діяльність за звітний період. 
4. Затвердження звіту, балансу та розподілу прибутку за 1999 рік. 
5. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2000 рік. 
6. Затвердження збільшення статутного фонду Товариства на суму індексації 

вартості основних фондів. 
7. Вибори члена ревізійної комісії. 
8. Вибори члена Ради Товариства. 
9. Про створення дочірнього підприємства та представництва ВАТ “Гідросила” в 

республіці Беларусь. 
10. Про внесення змін редакції та доповнень: 
10.1. до статуту Товариства, в зв’язку зі зміною Статутного фонду; 
10.2. в Положення про порядок ознайомлення з інформацією акціонерів ВАТ 

“Гідросила”.  
 

Була висунута пропозиція про затвердження порядку денного загальних зборів 
акціонерів. 
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Голосували за пропозицію затвердження порядку денного загальних зборів 
акціонерів ОДНОГОЛОСНО. 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити запропонований  порядок денний загальних 
зборів акціонерів. 
 

Голова зборів акціонерів Возник Л.С. запропонував затвердити регламент 
роботи загальних зборів акціонерів. 

 
Голосували за пропозицію затвердження регламенту загальних зборів 

акціонерів ОДНОГОЛОСНО. 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити слідуючий регламент роботи загальних зборів 
акціонерів:  
- для доповіді по першому питанню до 60 хвилин; 
- для доповідей по інших питаннях до 15 хвилин; 
- для виступів до 5 хвилин; 
- для довідок і оголошень до 3 хвилин; 
- першу перерву зробити після 2 годин роботи тривалістю 30 хвилин для обіду в 
їдальні ВАТ; подальші перерви робити після кожних 1,5 годин роботи тривалістю 20 
хвилин. 
 
 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. 
 
По ПЕРШОМУ питанню порядку денного “Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 1999 рік” 
Слухали: Тітов Ю.О. – Генеральний директор ВАТ “Гідросила”, голова правління 
                                   (звіт додається). 
 
По ДРУГОМУ питанню порядку денного “Звіт ревізійної комісії про роботу за 
звітний період, висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу” 
Слухали: Андреєва Н.Д. – бухгалтер-ревізор АТЗТ “Гідрокомплект”, виконуюча  
                                                   обов’язки голови ревізійної комісії (звіт додається). 
 
По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного “Звіт Ради Товариства про діяльність за 
звітний період”  
Слухали: Возник Л.С. – секретар Ради акціонерного товариства “Гідросила” 
                                                 (звіт додається). 
 
 Була висунута пропозиція затвердити звіти: 
а) “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
1999 рік”. 
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б) “Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період, висновок ревізійної комісії 
по річному звіту і балансу”. 
в) “Звіт Ради Товариства про діяльність за звітний період”. 
 

За затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 1999 рік 
Голосували: за – 17046108 голосів (99,74 %) 

   Проти – 43810 голосів (0,26 %) 
    Утримались – 0 голосів 

 
За затвердження звіту ревізійної комісії про роботу за звітний період, висновок 

ревізійної комісії по річному звіту і балансу 
Голосували: за – 17046108 голосів (99,74 %) 

             Проти – 43810 голосів (0,26 %) 
    Утримались – 0 голосів 

 
За затвердження звіту Ради Товариства про діяльність за звітний період (1999) 

Голосували:  за – 17057758 голосів (99,74 %) 
    Проти – 43810 голосів (0,26 %) 

     Утримались – 0 голосів 
 
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ : 

a) Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 1999 рік; 

b) Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період, висновок 
ревізійної комісії по річному звіту і балансу; 

c) Затвердити звіт Ради Товариства про свою діяльність за звітний період. 
 
По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного “Затвердження звіту, балансу та 
розподілу прибутку за 1999 рік” 
Слухали: Бородавкіна О.І. – головний бухгалтер ВАТ “Гідросила”  
                                                 (доповідь додається).  
 
 В обговоренні цього питання прийняли участь: 
Кошкін І.В. – директор “Фірми “Восток” 
Масленніков М.О. – акціонер ВАТ “Гідросила”. 
 
 Були висунуті ряд пропозицій, в тому числі 

a) Затвердити бухгалтерський звіт, баланс і розподіл прибутку за 1999 рік; 
b) Направити 50 % балансового прибутку за 1999 рік на дивіденди; 
c) Направити дивіденди за 1999 рік в інвестиційний фонд; 
d) Виплату дивідендів за 1997 рік провести в другому півріччі 2000 року по 

реєстру акціонерів на 01.10.1998 року. 
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По всім пропозиціям четвертого питання було проведено голосування. 
 
Результати голосування слідуючі: 

a) Затвердити бухгалтерський звіт, баланс і розподіл прибутку за 1999 рік 
Голосували:  за – 17046054 голосів (99,68 %) 

   Проти – 43810 голосів (0,26 %) 
    Утримались – 11704 голосів (0,07 %) 

 
b) Направити 50 % балансового прибутку за 1999 рік на дивіденди 

Голосували: за – 4765997 голосів (27,87 %) 
    Проти – 12300029 голосів (71,92 %) 

     Утримались – 23892 голосів (0,14 %) 
 

c) Направити дивіденди за 1999 рік в інвестиційний фонд 
Голосували: за – 12200098 голосів (71,34 %) 

   Проти – 4889820 голосів (28,59 %) 
    Утримались – 0 голосів 

 
d) Виплату дивідендів за 1997 рік провести в другому півріччі 2000 року по 

реєстру акціонерів на 01.10.1998 року 
Голосували: за – 17047296 голосів (99,68 %) 

   Проти – 32076 голосів (0,19 %) 
   Утримались – 10106 голосів (0,06 %) 

 
 В результаті голосування по пропозиціям четвертого питання порядку денного 
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 

a) Затвердити бухгалтерський звіт, баланс і розподіл прибутку за 1999 рік; 
b) Направити дивіденди за 1999 рік в інвестиційний фонд; 
c) Виплату дивідендів за 1997 рік провести в другому півріччі 2000 року по 

реєстру акціонерів на 01.10.1998 року. 
 
По П’ЯТОМУ питанню порядку денного “Визначення та розподіл планових 
показників прибутку на 2000 рік” 
Слухали: Ковилецький В.О. – фінансовий директор ВАТ “Гідросила”. 
 
 В обговоренні цього питання прийняли участь: 
Кошкін І.В. – директор “Фірми “Восток” 
Масленніков М.О. – акціонер ВАТ “Гідросила”. 
 
 Були висунуті ряд пропозицій, в тому числі: 

a) Затвердити визначення та розподіл планових показників прибутку на 2000 рік; 
b) План розподілу прибутку на 2000 рік розглянути на засіданні Ради товариства 

та фінансування проводити по плановим показникам 1999 року. 
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По всім пропозиціям п’ятого питання було проведено голосування. 
 
Результати голосування слідуючі: 
a) Затвердити визначення та розподіл планових показників прибутку на 2000 рік 

Голосували:  за – 1556783 голосів (9,10 %) 
   Проти – 15517449 голосів (90,74 %) 

         Утримались – 15686 голосів (0,09 %) 
 

b) План розподілу прибутку на 2000 рік розглянути на засіданні Ради товариства 
та фінансування проводити по плановим показникам 1999 року. 

Голосівали:  за – 15679805 голосів (91,69 %) 
   Проти – 1353005 голосів (7,91 %) 

   Утримались – 57108 голосів (0,33 %) 
 
 В результаті голосування по пропозиціям п’ятого питання порядку денного 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: План розподілу прибутку на 2000 рік розглянути на 
засіданні Ради товариства та фінансування проводити по плановим показникам 1999 
року. 
 
По ШОСТОМУ питанню порядку денного “Затвердження збільшення статутного 
фонду Товариства на суму індексації вартості основних фондів” 
Слухали: Ковилецький В.О. – фінансовий директор ВАТ “Гідросила”  
                                                     (інформація додається). 
 
 По данному питанню була висунута пропозиція про збільшення статутного 
фонду Товариства без збільшення номінальної вартості акцій на суму індексації 
вартості основних фондів. 
 
 Було проведено голосування. 
Голосували: за – 1385883 голосів (8,10 %) 

   Проти – 15664091 голосів (91,59 %) 
    Утримались – 39944 голосів (0,23 %) 

 
По СЬОМОМУ питанню порядку денного “Вибори члена ревізійної комісії” 
Слухали: Возник Л.С. – секретар Ради акціонерного товариства. 
 
 Кандидатами до складу ревізійної комісії висунуті слідуючі акціонери: 
- Зюбанова Н.А. – заступник начальника ВЕПіА, акціонер ВАТ; 
- Герасимова О.Ю. – економіст ФВ, акціонер; 
- Батрак В.А. – акціонер ВАТ. 
 
 Було проведено голосування по кожній кандидатурі (персонально) до складу 
ревізійної комісії. 
За кандидатуру ЗЮБАНОВОЇ Н.А. 
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Голосували: за – 17075788 голосів (99,85 %) 
   Проти – 14130 голосів (0,08 %) 

   Утримались – 0 голосів  
 
За кандидатуру ГЕРАСИМОВОЇ О.Ю. 
Голосували: за – 16935070 голосів (99,03 %) 

   Проти – 153292 голосів (0,90 %) 
    Утримались – 1556 голосів (0,01 %) 

 
За кандидатуру БАТРАКА В.А. 
Голосували: за – 17276 голосів (0,01 %) 

   Проти – 16978690 голосів (99,82 %) 
   Утримались – 93952 голосів (0,55 %) 

 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: по більшості голосів обрати членами ревізійної комісії 
акціонерного товариства “Гідросила” ЗЮБАНОВУ Н.А. та ГЕРАСИМОВУ О.Ю. 
 
По ВОСЬМОМУ питанню порядку денного “Вибори члена Ради Товариства” 
Слухали: Возник Л.С. – секретар Ради акціонерного товариства. 
 
 Були висунуті пропозиції щодо виборів членів Ради акціонерного товариства. 
Кандидатами до складу Ради акціонерного товариства були висунуті: 
- представник акціонера-юридичної особи Лізінгової компанії “Украгромашінвест” 
- представник акціонера-юридичної особи АТЗТ “Гідрокомплект”. 
 
 Було проведено голосування по кандидатам-представникам до складу Ради 
товариства. 
За представника акціонера-юридичної особи Лізінгової компанії “Украгромаш-
інвест” 
Голосували: за – 16217600 голосів (94,83 %) 

   Проти – 400906 голосів (2,34 %) 
   Утримались – 471412 голосів (2,76 %) 

 
За представника акціонера-юридичної особи АТЗТ “Гідрокомплект” 
Голосували: за – 15008620 голосів (87,76 %) 

   Проти – 183100 голосів (1,07 %) 
   Утримались – 1898198 голосів (11,10 %) 

 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: обрати членами Ради акціонерного товариства “Гідросила” 
- представника акціонера-юридичної особи Лізінгової компанії “Украгромашінвест” 
- представника акціонера-юридичної особи АТЗТ “Гідрокомплект”. 
 
По ДЕВ’ЯТОМУ питанню порядку денного “Про створення дочірнього 
підприємства та представництва ВАТ “Гідросила” в республіці Беларусь” 
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Слухали: Лисенко С.В. – комерційний директор ВАТ “Гідросила”. 
 
 Були висунуті пропозиції по створенню дочірнього підприємства та 
представництва ВАТ “Гідросила” в республіці Беларусь 
 
 По висунутих пропозиціях було проведено голосування. 
За створення дочірнього підприємства “Гідросила-сервіс” 
Голосували: за – 16690284 голосів (97,60 %) 

   Проти – 292546 голосів (1,71 %) 
   Утримались – 107088 голосів (0,63 %) 

 
За створення представництва ВАТ “Гідросила” в республіці Беларусь. 

В обговоренні цього питання прийняв участь Кошкін І.В., який вніс 
пропозицію про надання права Раді акціонерного товариства до наступних зборів 
приймати рішення про дозвіл на створення дочірніх підприємств та представництв с 
послідуючим затвердженням статутів і положень на загальних зборах акціонерів. 
Голосували: за – 17046108 голосів (99,68 %) 

   Проти – 43810 голосів (0,26 %) 
   Утримались – 0 голосів 

  
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 

a) створити дочірнє підприємство “Гідросила-сервіс”; 
b) затвердити статут дочірнього підприємства “Гідросила-сервіс”; 
c) надати право правлінню ВАТ “Гідросила” щодо визначення умов оплати праці 

посадових осіб дочірнього підприємства “Гідросила-сервіс”; 
d) доручити голові правління ВАТ “Гідросила” Тітову Ю.О. здійснити прийом на 

роботу та укладання контракту директора дочірнього підприємства; 
e) створити представництво ВАТ “Гідросила” в республіці Беларусь без права 

юридичної особи та надати право Раді акціонерного товариства приймати 
рішення про дозвіл на створення дочірніх підприємств та представництв с 
послідуючим затвердженням статутів і положень на загальних зборах 
акціонерів; 

f) затвердити положення про представництво ВАТ “Гідросила” в республіці 
Беларусь. 

 
По ДЕСЯТОМУ питанню (П.10.1) порядку денного “Про внесення змін до статуту 
Товариства ВАТ “Гідросила” 
Слухали: Возник Л.С. – секретар Ради акціонерного товариства. 
 
 Була внесена пропозиція це питання не розглядати, так як загальні збори 
акціонерів прийняли раніше рішення (по пункту 6 порядку денного) не збільшувати 
статутний фонд. 
Голосували ОДНОГОЛОСНО. 
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По ДЕСЯТОМУ питанню (П.10.2) порядку денного “Внесення змін до положення 
про порядок ознайомлення з інформацією акціонерів ВАТ “Гідросила” 
Слухали: Возник Л.С. – секретар Ради акціонерного товариства 
                                         (матеріали додаються).                                   
 
 Була висунута пропозиція затвердити зміни до положення про порядок 
ознайомлення з інформацією акціонерів ВАТ “Гідросила” 
Голосували: за – 16766114 голосів (98,06 %) 

   Проти – 92998 голосів (0,54 %) 
   Утримались – 220786 голосів (1,29 %) 

 
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 

a) затвердити зміни до положення про порядок ознайомлення з інформацією 
акціонерів ВАТ “Гідросила”; 

проект рішення загальних зборів, прийнятий правлінням та Радою, затвердити 
без змін, а саме: 
b) Правлінню ВАТ “Гідросила” детально опрацювати редакції Статуту та 

Положень Товариства, внести необхідні зміни редакції та поправки, також у 
зв’язку із змінами чинного законодавства, та представити на розгляд Ради 
ВАТ “Гідросила”. 

c) Раді ВАТ “Гідросила” представити на розгляд чергових загальних зборів 
акціонерів зміни в редакції: 

 Статуту Товариства; 
 Положення про порядок скликання і проведення загальних 

зборів акціонерів; 
 Положення про Раду ВАТ “Гідросила”; 
 Положення про ревізійну комісію Товариства. 

d) Передати повноваження загальних зборів акціонерів Раді товариства з         
     питання “Затвердження змін редакції та доповнень до внутрішніх Положень  
     Товариства”: 

 Положення про порядок розроблення і прийняття внутрішніх 
нормативних актів ВАТ “Гідросила”; 

 Положення про відповідальність посадових осіб перед 
Товариством та акціонерами ВАТ “Гідросила”; 

 Положення про фонди ВАТ ”Гідросила”; 
 Положення про оформлення та реєстрацію доручень акціонерів 

ВАТ ”Гідросила”; 
 Положення про порядок складання і подання заяв до ВАТ 

”Гідросила”; 
 Положення про  захист відомостей, що становлять комерційну 

таємницю ВАТ ”Гідросила”; 
 Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного 

фонду  ВАТ ”Гідросила”; 
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 Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів у 
ВАТ ”Гідросила”; 

 Положення про розподіл та використання прибутку ВАТ 
”Гідросила”. 

(підстава: ст.41 Закону України “Про господарські товариства” та 
ст.11.4.ч. 19,20 Статуту Товариства.) 

 
Слухали: Коваленко В.П. – голова лічильної комісії загальних зборів “Про 
затвердження протоколів лічильної комісії загальних зборів”. 
 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити протоколи лічильної комісії загальних зборів. 
 
 На всі питання, які надійшли до робочих органів загальних зборів акціонерів 
були надані відповіді. 
 
 
 
 
 
 Голова загальних зборів  Возник Л.С. 
 
 Секретар загальних зборів  Юдін Ю.О.  


