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П Р О Т О К О Л   №5 
річних загальних зборів акціонерів 

відкритого акціонерного товариства “Гідросила” 
від 20 квітня 2001 року 

 
  

                                                                              час відкриття зборів: 11 година 
 
 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 відкритого акціонерного товариства 
“Гідросила” 20 квітня 2001 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 Ванієвой Л.М., Гетман О.П., 
Пелеванюк Д.Ф., 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 11 годину дня, 20 
квітня 2001 року зареєструвалось 98 акціонерів та їх представників, котрі 
володіють 17000978 голосами, що становить 93,03 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 акціонера 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 
акціонера ЮДІНА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА – голову профкому 
акціонерного товариства, членами секретаріату акціонера ВАНІЄВУ 
ЛАРИСУ МИХАЙЛІВНУ – економіста відділу цінних паперів та акціонера 
ГРАЧОВУ ЮЛІЮ ГРИГОРІВНУ – заступника начальника 
інструментального відділу. 
 

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 21 особи і персонально головою лічильної комісії акціонера 
КОВАЛЕНКО ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА – головного контролера ВАТ 
«Гідросила», заступником голови лічильної комісії акціонера 
ХОМІНСЬКОГО ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА – головного 
метролога ВАТ “Гідросила” 
 
 Голосували за пропозицію обрання лічильної комісії ОДНОГОЛОСНО. 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію в складі 21 особи. 
 
 Голова зборів акціонерів Возник Л.С. доповів, що ведеться аудіозапис 
зборів акціонерів.  
 Голова зборів акціонерів Возник Л.С. оголосив порядок денний, який 
був затверджений на засіданні Ради Товариства 4 грудня 2000 року. 
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2000 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 2000 рік. 
5. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2001 рік. 
6. Звіт про діяльність дочірнього підприємства “Гідросила-сервіс”. 
7. Вибори члена Ради Товариства. 
8. Вибори членів ревізійної комісії на місце вибувших.  
9. Затвердження змін редакції та доповнень до: 
9.1. Статуту Товариства. 
9.2. Положення про порядок скликання та проведення загальних зборів 
акціонерів Товариства. 
9.3. Положення про Раду Товариства. 
9.4. Положення про ревізійну комісію Товариства. 
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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 30 хвилин; 
- для доповіді по другому питанню до 10 хвилин; 
- для доповіді по третьому питанню до 15 хвилин; 
- для доповіді по четвертому та п’ятому питаннях до 10 хвилин; 
- для доповіді по шостому питанню 3 хвилини; 
- сьоме, восьме питання по мірі обговорення; 
- по дев’ятому питанню до 20 хвилин; 
- для виступів – 5 хвилин, для повторних виступів - 3 хвилини; 
- справки, об’яви, оголошення – в кінці зборів. 

 
 Була висунута пропозиція заслухати звіти по першім 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 2000 рік” 
Слухали: Тітова Ю.О. – Генерального директора ВАТ “Гідросила”, голову 
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: Зюбанову Н.А. – голову ревізійної комісії (звіт додається). 
 
По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного “Звіт Ради Товариства про 
діяльність за звітний період”  
Слухали: Штутмана П.Л. – голову Ради акціонерного товариства “Гідросила” 
                                                 (звіт додається). 
 
 Була висунута пропозиція затвердити звіти: 

1. “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2000 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”. 
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За затвердження звіту правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2000 рік 
Голосували: за – 16999634 голосів (99,99 %) 

   Проти – 0 голосів  
    Утримались – 0 голосів 

 
За затвердження звіту ревізійної комісії про роботу за звітний період, 

висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу 
Голосували: за – 17000260 голосів (99,99 %) 

             Проти – 0 голосів 
    Утримались – 0 голосів 

 
За затвердження звіту Ради Товариства про діяльність за звітний період 

(2000) 
Голосували:  за – 16962252 голосів (99,77 %) 

    Проти – 0 голосів  
Утримались – 0 голосів 

 
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ : 

1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2000 рік; 

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

3. Затвердити звіт Ради Товариства про свою діяльність за звітний 
період. 

 
По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного “Затвердження звіту, балансу 
та розподілу прибутку за 2000 рік” 
Слухали: Ковилецького В.О. – фінансового директора ВАТ “Гідросила”  
                                                 (доповідь додається).  
 
 Були висунуті пропозиції: 

4.1. Затвердити бухгалтерський звіт, баланс і розподіл прибутку за 2000 
рік; 

Голосували:  за – 16999728 голосів (99,99 %) 
    Проти – 0 голосів  
Утримались – 0 голосів 

 
4.2. Направити невикористаний прибуток за 2000 рік на інвестиційні 

цілі. 
Голосували:  за – 16943880 голосів (99,66 %) 

    Проти – 56170 голосів (0,33%) 
Утримались – 308 голосів 
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По П’ЯТОМУ питанню порядку денного “Визначення та розподіл планових 
показників прибутку на 2001 рік” 
Слухали: Ковилецького В.О. – фінансового директора ВАТ “Гідросила” 
Він відзначив, що згідно з бізнес-планом Товариства на 2001 рік, 
затвердженного Радою передбачається отримати прибуток 13761,5 тис.грн. 
Прибуток після сплати податку становитеме 11007,1 тис.грн. Заплановано 
направити кошти на виробничий розвиток, соціальне забезпечення, розвиток 
персоналу в сумі 9876,9 тис.грн. Кошти від амортизації в сумі 5534,7 тис.грн. 
направити на капітальний ремонт, модернізацію та придбання ОФ. 

(Доповідь додається) 
Запропонував акціонерам підтримати рішення правління: План розподілу 
прибутку на 2001 рік затвердити. 
Голосували:  за – 169666970 голосів (99,8 %) 

    Проти – 33388 голосів (0,2%) 
Утримались – 0 голосів 

По ШОСТОМУ питанню порядку денного “Звіт про діяльність дочірнього 
підприємства “Гідросила-сервіс”. 
Слухали: Ковилецького В.О. – фінансового директора ВАТ “Гідросила” 
Він повідомив акціонерів, що основною метою створення дочірнього 
підприємства “Гідросила-сервіс” – є забезпечення беззбиткового утримання 
філіалу заводу по вул.Пашутіна. 
В результаті проведення першого етапу реструктуризації та здачі в оренду 
приміщень, невиробничі витрати на утримання філіалу склали 34,6 тис.грн. 
при 71,6 тис.грн. в 1999 році. Таким чином, поставлена мета досягнута без 
створення ДП “Гідросила-сервіс”, щоб потягло додаткові витрати. 

(Доповідь додається) 
Запропонував акціонерам підтримати пропозицію правління: 
Звіт про діяльність дочірнього підприємства “Гідросила-сервіс” ПРИЙНЯТИ 
ДО ВІДОМА. У зв’язку з нестабільністю економічної ситуації та податкової 
політики не приймати кардинальних рішень щодо долі ДП. 
Голосували:  за – 16990066 голосів (99,94 %) 

    Проти – 10292 голосів (0,06%) 
Утримались – 0 голосів 

По СЬОМОМУ ПИТАННЮ порядку денного “Вибори члена Ради 
Товариства”. 
Слухали: Штутмана П.Л. – Голову Ради ВАТ “Гідросила” 
Рішенням загальних зборів акціонерів і згідно Положення про Раду ВАТ 
“Гідросила” регламентовано чисельний склад Ради – 7 осіб. Член Ради 
Возник Леонід Степанович добровільно вийшов зі складу Ради, що 
відповідає п.5.1. Положення про Раду. 
Наряду з цим до складу Ради ВАТ претендує акціонер – юридична особа 
ВАТ “ІК “АЙКО”. Вніс пропозицію обрати до складу Ради акціонера ВАТ 
“ІК “АЙКО”. 
Була висунута пропозиція щодо виборів члена Ради ВАТ. До складу Ради 
ВАТ було висунуто акціонера-юридичну особу ВАТ “ІК “АЙКО”. 
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Голосували:  за – 16753574 голосів (98,54 %) 
    Проти – 233188 голосів (1,37%) 
Утримались – 13188 голосів (0,08%) 

 
По ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ порядку денного “Вибори членів ревізійної 
комісії на місце вибувших”.  
Слухали: Штутмана П.Л. – Голову Ради ВАТ “Гідросила” 
Згідно Положення про ревізійну комісію ВАТ “Гідросила” регламентовано 
чисельний склад ревізійної комісії. На попередніх зборах 14.04.00р. було 
обрано до складу ревізійної комісії акціонерів: 
 Андреєва Наталія Дмитрівна 
 Герасімова Оксана Юріївна 
 Зюбанова Наталія Анатоліївна 
 Мартинюк Ірина Миколаївна 
 Попов Михайло Іванович 
Члени ревізійної комісії Андреєва Н.Д. та Мартинюк І.М. невдовзі після 
зборів звільнились і не підтримують зв’язків з ВАТ. Пропоную до складу 
ревізійної комісії обрати акціонера Возник Леоніда Степановича та 
представника акціонера – юридичної особи ВАТ “Лізінговая компанія 
“Украгромашінвест”, згідно ст.14.2. Статуту Товариства. 
Були висунуті пропозиції щодо виборів членів ревізійної комісії ВАТ. 

 Акціонер Возник Л.С. – начальник відділу цінних паперів і 
інвестиційної політики ВАТ “Гідросила” 

 Представник ВАТ  “Лізінговая компанія “Украгромашінвест” 
Голосували:  за – 16880484 голосів (99,29 %) 

    Проти – 106110 голосів (0,62%) 
Утримались – 13764 голосів (0,08%) 

 
По ДЕВ’ЯТОМУ питанню порядку денного “Зміни редакції та доповнення до 
Статуту Товариства” 
Слухали: Возник Л.С. – начальник відділу цінних паперів та інвестиційної 
політики ВАТ “Гідросила” 
Він повідомив, що, згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
14.04.2000р., за дорученням правління ВЦПіІП підготовлено проект змін 
редакції та доповнень до Статуту, Положення про порядок скликання та 
проведення загальних зборів акціонерів, Положення про Раду, Положення 
про ревізійну комісію АТ. 
Проект був розглянутий на засіданні Правління, були внесені зміни, 
доповнення та поправки. 
Далі Проект був розданий членам Ради для опрацювання, в результаті 
поступили пропозиції від акціонерів – ТОВ “Фірма “Восток” та ВАТ 
“Лізинговая компанія “Украгромашінвест”. 
Всі ці пропозиції були розглянуті на спільному засіданні Ради та правління 
Товариства 19.04.01р. Прийнято рішення: “Запропонувати загальним зборам 
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акціонерів 20.04.01р. розглянути та затвердити запропоновані зміни редакції 
та доповнення до 
9.1. Статуту Товариства; 
9.2. Положення про порядок скликання та проведення загальних зборів 
акціонерів; 
9.3. Положення про Раду; 
9.4. Положення про ревізійну комісію. 

(доповідь додається) 
Була висунута пропозиція затвердити зміни до Статуту ВАТ “Гідросила” 
Голосували:  за – 16949718 голосів (99,70 %) 

    Проти – 0 голосів  
Утримались – 50640 голосів (0,30%) 

Була висунута пропозиція затвердити зміни до Положення про порядок 
скликання і проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 
Голосували:  за – 16986594 голосів (99,92 %) 

    Проти – 0 голосів  
Утримались – 13764 голосів (0,08%) 

Була висунута пропозиція затвердити зміни до Положення про Раду 
Товариства. 
Голосували:  за – 16986594 голосів (99,92 %) 

    Проти – 0 голосів  
Утримались – 13764 голосів (0,08%) 

Далі докладчик запропонував Положення про ревізійну комісію АТ 
затвердити без змін та доповнень. 
Голосували:  за – 16986594 голосів (99,92 %) 

    Проти – 0 голосів  
Утримались – 13764 голосів (0,08%) 

 
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 
9.1. Затвердити зміни редакції та доповнення до Статуту ВАТ “Гідросила”, 

виклавши його в новій редакції (додається); 
9.2. Делегувати право підпису та засвідчення нотаріально Статуту нової 

редакції Голові правління Тітову Юрію Олександровичу; 
9.3. Затвердити зміни редакції та доповнення до “Положення про порядок 
        скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства”; 
9.4. Затвердити зміни редакції та доповнення до “Положення про Раду”; 
9.5. “Положення про ревізійну комісію АТ” затвердити без змін та 
       доповнень. 
 

На всі питання, які надійшли до робочих органів загальних зборів 
акціонерів були надані відповіді. 
 
 Голова загальних зборів                                      Л.С.Возник 
 
 Секретар зборів                                                    Ю.О.Юдін  


