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П Р О Т О К О Л   № 6 
річних загальних зборів акціонерів 

відкритого акціонерного товариства “Гідросила” 
від 26 вересня 2003 року 

 
                                                                          час відкриття зборів: 10:30 годин 
 
 Голова Правління ВАТ “Гідросила” Тітов Ю.О. повідомив, що згідно 
ст.45 Закону України “Про господарські товариства”, ст.11.6, 11.6.1 статуту, 
Рада Товариства за поданням правління, на своєму засіданні 22 липня 2003 
року (протокол № 29) прийняла рішення про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів ВАТ “Гідросила” 26 вересня 2003 року о 10:30. 

На пропозицію Голови Правління ,Голова мандатної комісії Іванов О.Є. 
повідомив, що згідно з чинним законодавством, мандатна комісія в складі 
Безрукової Л.К., Ванієвої Л.М., Гетман О.П., Чабан О.Б. провела реєстрацію 
прибулих на загальні збори акціонерів та їх представників і повідомляє про те, 
що станом на 10 годин 10 хвилин 26 вересня 2003 року зареєструвалось 29 
акціонерів та їх представників, котрі володіють 12 752 978 голосами, що 
становить 69,78 % від загальної кількості акцій акціонерного товариства 
“Гідросила”. 

Голова Правління на підставі повідомлення Голови мандатної комісії про 
наявність кворуму зборів, вніс пропозицію чергові загальні збори акціонерів 
ВАТ “Гідросила” відкрити. 

 
Голосували за відкриття зборів ОДНОГОЛОСНО. 

Прийняте рішення: загальні збори акціонерів відкрити. 
 
 Голова Правління вніс пропозицію обрати лічильну комісію в складі: 
Голова лічильної комісії Іванов О.Є. 
Члени лічильної комісії Безрукова Л.К., Ванієва Л.М., 

Гетман О.П., Чабан О.Б. 
Голосували: ОДНОГОЛОСНО. 
 
Прийняте рішення: обрати лічильну комісію зборів в складі:  
Голова лічильної комісії Іванов О.Є. 
Члени лічильної комісії Безрукова Л.К., Ванієва Л.М., 

Гетман О.П., Чабан О.Б. 
 

Голова Правління вніс пропозицію обрати: 
Головою зборів Баглія Олександра Миколайовича, 
секретарем зборів – Возник Леоніда Степановича. 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Голова зборів: запропонував затвердити регламент роботи зборів. 



 2 

1. Для доповідей надати 
по першому питанню  30 хв. 
по другому питанню    20 хв. 
по третьому питанню  20 хв. 
Обговорення перших трьох питань провести після звітів, одночасно. На 
обговорення установити - 15 хв., по 3 хв. на виступ. 
2. Для інформації 
по четвертому питанню  10 хв. 
по п’ятому питанню          10 хв. 
3. Для інформації 
по шостому питанню і сьомому питанню  5 хв. 
4. Для інформації 
по восьмому питанню  10 хв. 
5. Для інформації 
по дев’ятому та десятому питанню  10 хв. 
 
Для обговорення 4 – 10 питань виділити по 10 хв., виступи в обговоренні по 3 
хв. 
Для виступів з пропозиціями та запитаннями надати 1 хв. 
6. Проводиться письмовий попередній запис на виступи в обговоренні. 
7. Довідки, оголошення після закінчення зборів. 
8. Голосування по всім питанням порядку денного відкрите за принципом 1 
акція - 1 голос.   
9. Збори провести без перерви за 3,5 години роботи. 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення: регламент роботи зборів затвердити. 
 
Голова зборів оголосив про зміни в порядку денному зборів. 
 Порядок денний нинішніх загальних зборів акціонерів було затверджено 
на засіданні Ради Товариства 22 липня 2003 року (протокол № 29).  
 Згідно вимог чинного законодавства повідомлення про проведення зборів 
акціонерів опубліковано в офіційному виданні фондового ринку “Інвестиційній 
газеті” № 31 від 05.08.03р та “Кіровоградській правді” № 83 від 31.07.03р. 
Публікація проведена своєчасно за 45 днів до проведення зборів. 
 Також, згідно вимог статуту Товариства, проведено персональне 
повідомлення акціонерів про проведення зборів, термін передбачений 
законодавством витримано. 
 За 30 днів до проведення зборів від акціонерів – юридичних осіб, що 
володіють більше 10% акції Товариства, на підставі ст.43 Закону “Про 
господарські товариства” надійшла пропозиція про доповнення порядку 
денного загальних зборів акціонерів ВАТ “Гідросила” 26 вересня 2003 року 
питаннями: 
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1. Про збільшення статутного фонду ВАТ “Гідросила” на суму 3 (три) мільйони 
гривень шляхом емісії додаткової кількості акцій загальною кількістю 60 
(шістдесят) мільйонів штук. 
 
2. Про внесення змін до статуту ВАТ “Гідросила” пов’язаних із збільшенням 
статутного фонду. 
 
 Правління ВАТ “Гідросила” на своєму засіданні 26 серпня 2003 року 
(протокол № 5) прийняло рішення: Доповнити порядок денний загальних зборів 
запропонованими питаннями, на вимогу акціонерів, що володіють більше ніж 
10% акцій Товариства. 
 Інформація про зміни порядку денного зборів опублікована в 
“Інвестиційній газеті” № 36 від 5 вересня 2003р та “Кіровоградська правда” № 
90 від 6 вересня 2003р, надіслано персональні повідомлення акціонерам за 10 
днів до проведення зборів, як того вимагає законодавство та статут Товариства. 
 
 В результаті, до порядку денного сьогоднішніх загальних зборів 
акціонерів включено питання: 

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 
ВАТ «Гідросила» за 2001-2002 роки. 

Доповідь голови правління Тітова Ю.О. 
 
2. Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період. Висновок ревізійної 

комісії по річному звіту та балансу за 2001, 2002 рік. 
Доповідь голови ревізійної комісії Возник Л.С. 
 
3. Звіт Ради ВАТ про роботу за звітний період. 
Доповідь голови Ради Штутмана П.Л. 
 
4. Затвердження звіту, балансу та розподілу прибутку ВАТ “Гідросила” за 

2001, 2002 рік. 
Інформація головного бухгалтера Бородавкіної О.І. 

 
5. Визначення та розподіл планових показників прибутку ВАТ “Гідросила” 

на 2003 рік. 
Інформація фінансового директора Ковилецького В.О. 

 
6. Відкликання членів Ради ВАТ "Гідросила". Вибори членів Ради 

Товариства. 
Інформація начальника ВЦПіІП Возник Л.С. 
 
7. Відкликання членів Ревізійної комісії. Вибори членів Ревізійної комісії 

ВАТ “Гідросила”. 
Інформація начальника ВЦПіІП Возник Л.С. 
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8. Внесення змін до статуту акціонерного товариства та в “Положення про 
Раду ВАТ “Гідросила” на виконання Розпорядження ТУ ДКЦПФР №42-
КІ. 

Інформація начальника ВЦПіІП Возник Л.С. 
 
9. Про збільшення статутного фонду ВАТ “Гідросила” на суму 3 000 000 

(три мільйони) гривень шляхом емісії додаткової кількості акцій 
загальною кількістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) штук 

Інформація начальника ВЦПіІП Возник Л.С. 
 
10. Про внесення змін до статуту ВАТ “Гідросила” пов’язаних із 
збільшенням статутного фонду. 
Інформація начальника ВЦПіІП Возник Л.С. 

 
 Була висунута пропозиція заслухати звіти по перших 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 2001, 2002 роки” 
Слухали: Тітова Ю.О. – Голову Правління, Генерального директора ВАТ 
“Гідросила”.        (звіт додається). 
 
Була висунута пропозиція звіт Правління прийняти до відома. 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення: Звіт Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності ВАТ “Гідросила” за 2001, 2002 роки ПРИЙНЯТИ ДО ВІДОМА. 
 
 

По ДРУГОМУ питанню порядку денного “Звіт ревізійної комісії про 
роботу за звітний період. Висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу 
за 2001, 2002 роки”. 
Слухали: Возник Л.С. – голову ревізійної комісії  (звіт додається). 
 
Була висунута пропозиція затвердити звіт. 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
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Прийняте рішення: Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період, 
висновок ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2001, 2002 роки 
ЗАТВЕРДИТИ. 
 
 

По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного “Звіт Ради ВАТ “Гідросила” 
про роботу за звітний період”  
Слухали: Штутмана П.Л. – голову Ради акціонерного товариства “Гідросила” 
           (звіт додається). 
 
 Була висунута пропозиція затвердити звіт. 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення: Звіт Ради ВАТ “Гідросила” про діяльність за 2001, 2002 
роки ЗАТВЕРДИТИ. 
 

По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного “Затвердження звіту, 
балансу та розподілу прибутку ВАТ “Гідросила” за 2001, 2002 рік”. 
Слухали: Бородавкіну О.І. – головного бухгалтера ВАТ “Гідросила”  
           (доповідь додається).  
 
 Були висунуті пропозиції: 
4.1 Затвердити фінансовий звіт, баланс і розподіл прибутку ВАТ “Гідросила” за 
2001 рік. 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 

 
4.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, нерозподілену частину 
прибутку за 2001 рік направити в додатковий капітал з послідуючим 
використанням цих коштів на оновлення необоротних активів. 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
4.3. Затвердити фінансовий звіт, баланс і розподіл прибутку ВАТ “Гідросила” 
за 2002 рік. 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
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4.4. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, нерозподілену частину 
прибутку за 2002 рік направити в додатковий капітал з послідуючим 
використанням цих коштів на оновлення необоротних активів. 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняті рішення: 
4.1. ЗАТВЕРДИТИ фінансовий звіт, баланс і розподіл прибутку ВАТ 
“Гідросила” за 2001 рік. 
4.2 Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, нерозподілену частину 
прибутку за 2001 рік направити в додатковий капітал з послідуючим 
використанням цих коштів на оновлення необоротних активів. 
4.3. ЗАТВЕРДИТИ фінансовий звіт, баланс і розподіл прибутку ВАТ 
“Гідросила” за 2002 рік. 
4.4. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, нерозподілену частину 
прибутку за 2002 рік направити в додатковий капітал з послідуючим 
використанням цих коштів на оновлення необоротних активів. 
 

По П’ЯТОМУ питанню порядку денного “Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2003 рік” 
Слухали: Ковилецького В.О. – фінансового директора ВАТ “Гідросила” 
 
Була висунута пропозиція затвердити план розподілу прибутку на 2003 рік. 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення: План розподілу прибутку на 2003 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 

По ШОСТОМУ питанню порядку денного “Відкликання членів Ради 
ВАТ “Гідросила”. Вибори членів Ради Товариства”. 
Слухали: Возник Л.С. – начальник ВЦПіІП. 
 
Була висунута пропозиція відкликати членів Ради ВАТ “Гідросила”: 
 Інвестиційна компанія “АЙКО” 
 ВАТ “Лізингова компанія “Украгромашінвест” 
 Акціонерне товариство закритого типу “Гідрокомплект” 
 Бугреєва Гарія Васильовича 
 Кошкіна Іллю Володимировича 
 Штутмана Павла Леонідовича 

 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
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Прийняте рішення: відкликати членів Ради ВАТ “Гідросила”. 
 
Була висунута пропозиція обрати членами Ради ВАТ “Гідросила” акціонерів: 
 Штутман Павло Леонідович 
 Бугреєв Гарій Васильович 
 Возник Леонід Степанович 
 Попов Михайло Іванович 
 ВАТ “Інвестиційна компанія “АЙКО” 
 АТЗТ “Гідрокомплект” 
 ТОВ “Сіріус – М” 

 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення: обрати членами Ради ВАТ “Гідросила” 
 Штутман Павло Леонідович 
 Бугреєв Гарій Васильович 
 Возник Леонід Степанович 
 Попов Михайло Іванович 
 ВАТ “Інвестиційна компанія “АЙКО” 
 АТЗТ “Гідрокомплект” 
 ТОВ “Сіріус – М” 

 
По СЬОМОМУ питанню порядку денного “Відкликання членів ревізійної 

комісії. Вибори членів ревізійної комісії ВАТ “Гідросила”. 
Слухали: Возник Л.С. – начальник ВЦПіІП. 
 
Була висунута пропозиція відкликати членів ревізійної комісії Товариства: 
 Возник Леоніда Степановича 
 Герасимову Оксану Юріївну 
 Зюбанову Наталію Анатоліївну 
 Попова Михайла Івановича 
 ВАТ “Лізингова компанія “Украгромашінвест” 

 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення: відкликати членів ревізійної комісії ВАТ “Гідросила”. 
 
Була висунута пропозиція обрати до складу ревізійної комісії акціонерів: 
 ЗАТ “Кіровоградська Промислова Компанія” 
 ТОВ “Піраміс” 
 ТОВ “Оріон – М” 
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Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення: обрати членами ревізійної комісії ВАТ “Гідросила”: 
 ЗАТ “Кіровоградська Промислова Компанія” 
 ТОВ “Піраміс” 
 ТОВ “Оріон – М” 

 
По ВОСЬМОМУ питанню порядку денного “Внесення змін до статуту 

акціонерного товариства та в “Положення про Раду ВАТ “Гідросила” на 
виконання Розпорядження ТУ ДКЦПФР № 42-КІ”. 
Слухали: Возник Л.С. – начальник ВЦПіІП. 
 
Возник Л.С. зачитав зміни запропоновані акціонерами в статут Товариства. 

 
Зміни в статут ВАТ "Гідросила" 

 
№ з/р Прийнято в статуті Остаточна редакція 
1 Рада Товариства Спостережна Рада (ст.46 Закону 

"Про господарські товариства").  
2 12.5. Збори уповноважені  

ст.12.5. збори уповноважені приймати 
рішення з наступних питань 
діяльності Товариства: 
11) визначення умов оплати праці 
посадових осіб органів управління 
Товариства, його дочірніх 
підприємств, філій та представництв 

ст.12.5.11 виключити та викласти 
в редакції: 
12.5.11 Загальні збори акціонерів 
доручають Спостережній Раді 
Товариства розглядати та 
затверджувати умови контрактів з 
головою та членами правління, з 
керівниками дочірніх підприємств, 
філій та представництв. Збори 
акціонерів доручають голові 
Спостережної Ради підписання 
цих контрактів. 

3 13.2. Збори обирають з числа 
акціонерів Раду Товариства, 
визначають її кількісний склад та 
термін повноважень, а також 
затверджують Положення про Раду 
Товариства. 

ст.13.2. викласти в редакції: 
Збори обирають з числа акціонерів 
Спостережну Раду Товариства в 
кількості 7-ми акціонерів з терміном 
повноважень 5 років, а також 
затверджують Положення про 
Спостережну Раду Товариства. 

4 п.13.3 Рада Товариства 
уповноважена розглядати й приймати 
рішення з наступних питань: 
13.3.25 визначати ринкову вартість 
майна у випадках, передбачених 
статутом Товариства. 

п.13.3.25 Доповнити 
13.3.25 визначати ринкову вартість 
майна у випадках, передбачених 
статутом Товариства на підставі 
експертних оцінок. 
 

5  Доповнити ст.13.3 пунктом 29: 
Спостережна Рада Товариства 
уповноважена 
п.13.3.29. Розглядати та 
затверджувати умови контрактів з 
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головою та членами правління. 
Спостережна Рада товариства 
доручає голові Спостережної Ради 
підписання затверджених 
контрактів. 

6 14.2. Правління призначається Радою 
Товариства за поданням голови 
правління –генеральним директором 
терміном до 5 років. 
Правління повноважно за умови 
присутності на засіданні правління не 
менше 2/3 його членів. Рішення 
приймаються простою більшістю 
голосів (крім випадків передбачених 
цим статутом або відповідним 
Положенням). 

Зміни редакції 
14.2. Правління призначається 
Спостережною Радою Товариства 
за поданням голови правління –
генеральним директором терміном 
на 3 роки. 

14.2.1. Правління вправі 
приймати рішення з питань, що 
відносяться до його компетенції за 
умови присутності на засіданні 
правління не менше 2/3 від 
затвердженого кількісного складу 
його членів. 

14.2.2. Рішення правління 
вважається прийнятим, якщо за 
нього проголосувало більшість від 
присутніх членів правління. 

Принцип голосування: один 
член правління-один голос. На 
випадок рівності голосів, голос 
Генерального директора – голови 
правління - є вирішальним. 
14.2.3. Члени правління, які не 
згодні з рішенням правління, 
можуть висловити окрему 
думку (особливу думку), яка 
вноситься до протоколу та 
доводиться до відома 
Спостережної Ради та/або 
загальних зборів. 

14.2.4. Член правління 
зобов’язаний приймати участь у 
засіданнях правління особисто. 
Передача права голосу члена 
правління за дорученням або будь-
яким іншим способом не 
допускається. 

7 До компетенції правління відносяться 
наступні питання: 
14.4.5. Прийняття рішення про дату 
скликання та порядок денний 
загальних зборів акціонерів, подання 
на затвердження Раді товариства; 
 

п.14.4.5. викласти в редакції: 
До компетенції правління 
відносяться наступні питання: 
14.4.5. Прийняття пропозиції про 
час, місце, дату проведення та 
порядок денний загальних зборів 
акціонерів для затвердження на 
засіданні Спостережної Ради 
товариства. 

8 Голова правління: 
14.5.5 Розпоряджається майном 
Товариства у порядку, 

Зміна редакції 
Голова правління: 
14.5.5. Приймає рішення щодо 



 10 

передбаченому цим статутом та 
іншими документами Товариства; 
 

укладання угод (у тому числі угод 
застави, поруки, гарантії) на суму 
що не перевищує суму 1млн500тис 
гривень, угод, пов'язаних з 
передачею в оперативну оренду 
основних засобів на суму до 250 
тис гривень; 

9 Голова правління: 
14.5.6. Здійснює різного роду угоди та 
інші юридичні акти, видає довіреності, 
відкриває в банках розрахунковий та 
інші рахунки; 
 

Зміна редакції 
Голова правління: 
14.5.6. Здійснює різного роду угоди 
та інші юридичні акти, видає 
довіреності, відкриває в банках 
розрахунковий та інші рахунки, в 
межах, передбачених цим статутом 

10  ст.14 “ПРАВЛІННЯ” доповнити 
пунктом 8 
14.8. регламент роботи правління 
та порядок прийняття рішень 
визначаються Законом України 
“Про господарські товариства” та 
“Положенням про правління ВАТ 
“Гідросила”, яке затверджується 
Спостережною Радою 
Товариства. 

11 15.1.1. Ревізійна комісія обирається 
вищим органом Товариства з числа 
акціонерів, їх представників. 

ст.15.1.1. викласти в редакції: 
Ревізійна комісія обирається 
вищим органом Товариства з числа 
акціонерів – чисельністю 3 особи з 
терміном повноважень 3 роки. 

12  Розділ 9 Прибуток Товариства 
доповнити статтями 9.1.6, 9.1.7, 
9.1.8 

9.1.6. Правління за 
узгодженням з Спостережною 
Радою подає на розгляд загальних 
зборів акціонерів планові показники 
“Утворення, розподілення та 
використання чистого прибутку на 
плановий період”. 
 Чистий прибуток Товариства 
використовується на: 
 виплату дивідендів; 
 інвестиційні цілі; 
 інші цілі в інтересах Товариства 

в межах діючого законодавства 
в розмірі за рішенням загальних 
зборів акціонерів. 
 9.1.7. Частина 
нерозподіленого прибутку 
використовується на виправлення 
помилок за минулий рік, виявлених 
у звітному році (згідно ПСБУ № 6 
“Виправлення помилок та зміни 
фінансового звіту” інструкції “Про 
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застосування плану рахунків” 
затвердженої наказом від 30.11.99р 
№ 291 Міністерства фінансів 
України). 
 9.1.8. У випадку збиткової 
діяльності Товариства одержані 
збитки покриваються за рахунок 
нерозподіленого прибутку 
минулого року, а в разі 
недостатності цих коштів – за 
рахунок резервного фонду 
Товариства. 

13  Ст.9. Прибуток Товариства 
доповнити ст.9.3 в редакції: 
9.3. Резервний фонд може також 
використовуватися на оновлення, 
модернізацію, ремонт та 
реконструкцію необоротних активів. 

14 Ст.3 Цілі та предмет діяльності 
п.3.2.7 надання послуг населенню, в 
т.ч. юридичних, внутрішніх і 
міжнародних перевезень пасажирів і 
вантажів автомобільним 
транспортом, ремонтно-будівельні 
роботи. 

Ст.3 Цілі та предмет діяльності 
викласти в редакції: 
п.3.2.7 надання послуг населенню, 
в т.ч. юридичних, внутрішніх і 
міжнародних перевезень пасажирів 
і вантажів автомобільним 
транспортом, ремонтно-будівельні 
роботи та туристична діяльність. 

15 Ст.12.4.2. При скликанні зборів 
виконавчий орган повідомляє 
акціонерів не пізніше ніж за 45 днів до 
їх скликання поштовим листом. 
Загальне повідомлення друкується в 
місцевій пресі за місцезнаходженням 
акціонерного товариства і в одному із 
офіційних видань Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України чи 
Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку із зазначенням часу 
і місця проведення зборів та порядку 
денного зборів. 

Ст.12.4.2. викласти в редакції: 
12.4.2. При скликанні зборів 
виконавчий орган повідомляє 
акціонерів не пізніше ніж за 45 днів 
до їх скликання лише поштовим 
листом із зазначенням часу і місця 
проведення зборів та порядку 
денного зборів. 

16 12.4.3. Будь-який з акціонерів 
вправі вносити пропозиції щодо 
порядку денного зборів не пізніш, як 
за 30 днів до дня скликання зборів. 
Пропозиції акціонерів, які володіють у 
сукупності не менш 10% акцій, 
включаються до порядку денного 
обов’язково.. Рішення про зміни в 
порядку денному доводяться до 
відома всіх акціонерів не пізніш як за 
10 днів до проведення зборів 
поштовими листами. 
Збори не можуть приймати рішення з 
питань, які не були внесені до 
порядку денного. 

Ст.12.4.3. викласти в редакції: 
Будь-який з акціонерів вправі 

вносити пропозиції щодо порядку 
денного зборів не пізніш, як за 30 
днів до дня скликання зборів. 
Пропозиції акціонерів, які 
володіють у сукупності не менш 
10% акцій, включаються до порядку 
денного обов’язково. Рішення про 
зміни в порядку денному 
доводяться до відома всіх 
акціонерів не пізніш як за 10 днів до 
проведення зборів лише 
поштовими листами. 
Збори не можуть приймати рішення 
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з питань, які не були внесені до 
порядку денного. 

 
Зміни в “Положення про Раду ВАТ “Гідросила”: 
 

№ Прийнято в Положенні про Раду Остаточна редакція 
1 Рада Товариства Спостережна Рада (ст.46 Закону "Про 

господарські товариства").  
2  ст.3 2. доповнити статтею: 

3.2.29 Загальні збори акціонерів 
доручають Спостережній Раді 
Товариства розглядати та затверджувати 
умови контрактів з головою та членами 
правління, з керівниками дочірніх 
підприємств, філій та представництв. 
Збори доручають голові Спостережної 
Ради підписання цих контрактів. 
 

3 ст.3.2. 
25) визначати ринкову вартість майна у 
випадках, передбачених статутом 
Товариства. 
 

Доповнити 
25) визначати ринкову вартість майна у 
випадках, передбачених статутом 
Товариства на підставі експертних 
оцінок. 
 

4 13.2. Збори обирають з числа 
акціонерів Раду Товариства, 
визначають її кількісний склад та 
термін повноважень, а також 
затверджують Положення про Раду 
Товариства. 

ст.13.2. викласти в редакції: 
Збори обирають з числа акціонерів 
Спостережну Раду Товариства в 
кількості 7-ми акціонерів з терміном 
повноважень 5 років, а також 
затверджують Положення про 
Спостережну Раду Товариства. 

 
В зв’язку із зміною назви: Рада на Спостережна Рада, внести зміни редакції в 
статті статуту та “Положення про Раду ВАТ “Гідросила” та у внутрішніх 
нормативних актах акціонерного товариства. 
 
Була висунута пропозиція: 
8.1. затвердити зміни до статуту Товариства та в “Положення про Раду ВАТ 
“Гідросила”, виклавши його в новій редакції. 
Делегувати право підпису та засвідчення нотаріально Статуту нової редакції 
Голові Правління Тітову Юрію Олександровичу. 
8.2. Правлінню Товариства зареєструвати нову редакцію статуту ВАТ 
“Гідросила” у встановлений чинним законодавством України термін. 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
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Прийняте рішення:  
8.1. ЗАТВЕРДИТИ зміни редакції та доповнення до Статуту ВАТ “Гідросила”, 
виклавши його в новій редакції. 
Делегувати право підпису та засвідчення нотаріально Статуту нової редакції 
Голові Правління Тітову Юрію Олександровичу. 
8.2. Правлінню Товариства зареєструвати нову редакцію статуту ВАТ 
“Гідросила”. 
 

По ДЕВ’ЯТОМУ питанню порядку денного “Про збільшення статутного 
фонду ВАТ “Гідросила” на суму 3 000 000 (три мільйони) гривен шляхом емісії 
додаткової кількості акцій загальною кількістю 60 000 000 (шістдесят 
мільйонів) штук 
Слухали: Возник Л.С. - начальника ВЦПіІП   (доповідь додається) 
 
Возник Л.С. обґрунтував необхідність збільшення статутного фонду 
Товариства. 
 
Була висунута пропозиція збільшити статутний фонд ВАТ “Гідросила” на суму 
3 000 000 (три мільйони) гривен шляхом емісії додаткової кількості акцій 
загальною кількістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) штук. 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення:  

Випустити прості іменні акції за такими відомостями: 
 Кількість голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах 
акціонерів ВАТ “Гідросила” - 12 752 978 голосів, що становить 69,78 % від 
загальної кількості акцій акціонерного товариства. 

 
Фірмове найменування Товариства: 

П о в н е : 
- українською мовою: відкрите акціонерне товариство «Гідросила». 
С к о р о ч е н е : 
-українською мовою:  ВАТ «Гідросила». 
 

Місцезнаходження товариства: 
 25006, Україна, м.Кіровоград, вул. Братиславська, 5. 
 

Розмір статутного фонду ВАТ “Гідросила” становить 913750 гривень, 
вартість основних і оборотних фондів складає 111169 тисяч гривень станом на 
30.09.2003 року. 

 
Цілі та предмет діяльності Товариства: 
Товариство створюється з метою задоволення суспільних потреб в різних 

видах продукції, товарів, послуг, отримання прибутку і на його основі 
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розширення виробництва і реалізації виробничо-економічних і соціально-
культурних інтересів акціонерів Товариства і осіб, що працюють за наймом. 

Предметом діяльності Товариства є: 
1) розробка, освоєння виробництва та серійний випуск: 

 гідравлічних трансмісій, гідро,-водо, і маслонасосів; 
 промислових товарів, обладнання, приладів, комплектуючих виробів та 

запасних частин до машин і обладнання;  
 продукції виробничо-технічного призначення 

2) розробка, серійне виробництво, реалізація і фірмовий ремонт 
гідравлічних трансмісій, гідро,-водо, і маслонасосів та товарів народного 
споживання; 

3) розробка, випуск і реалізація іншої промислової продукції, 
незабороненої діючим законодавством; 

4) комерційна, торгово-посередницька діяльність, організація торгових 
підприємств; 

5) зовнішньоекономічна діяльність; 
6) маркетингова і інвестиційна діяльність; 
7) надання послуг населенню, в т.ч. юридичних, внутрішніх і 

міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, 
ремонтно-будівельні роботи та туристична діяльність; 

8) ведення підсобного сільського господарства; 
9) виготовлення продукції громадського харчування і реалізація її 

населенню; 
10) благодійна діяльність; 
11) підготовка та перепідготовка необхідних для цілей товариства кадрів; 
12) виконання задач, пов’язаних з державною таємницею; 
13) проведення операцій з цінними паперами; 
14) придбання власних акцій та акцій інших акціонерних товариств. 

 Товариство вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, які не 
суперечать цілям Товариства і діючому законодавству. 

Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими 
актами, Товариство може займатися лише після одержання спеціального 
дозволу (ліцензії). 

 
Службові особи емітента: 

Спостережна Рада ВАТ “Гідросила”: 
 Штутман Павло Леонідович – голова Спостережної Ради Товариства, 
 Бугреєв Гарій Васильович – член Спостережної Ради, 
 Возник Леонід Степанович – секретар Спостережної Ради Товариства, 
 Попов Михайло Іванович - член Спостережної Ради, 
 ВАТ “Інвестиційна компанія “АЙКО” - член Спостережної Ради, 

директор Бєгун А.П., 
 АТЗТ “Гідрокомплект” - член Спостережної Ради, директор Штутман 

П.Л., 
 ТОВ “Сіріус – М” - член Спостережної Ради, директор Ткаченко А.В. 
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Правління ВАТ “Гідросила”: 
 Тітов Юрій Олександрович – голова правління – генеральний директор 

ВАТ “Гідросила”, 
 Лисенко Сергій Володимирович – член правління, перший заступник 

генерального директора, 
 Бородавкіна Ольга Іванівна - член правління, головний бухгалтер, 
 Ковилецький Валерій Олексійович - член правління, фінансовий 

директор, 
 Куніцин Василь Васильович - член правління, директор по персоналу, 
 Сокур Сергій Олександрович - член правління, директор з економіки та 

організації управління, 
 Шамшур Олександр Захарович - член правління, технічний директор, 
 Юрченко Іван Афанасійович - член правління, директор по виробництву. 

Ревізійна комісія не приймала рішення про обрання голови ревізійної комісії. 
 
 Найменування аудиторської фірми емітента: 

Відповідальним за проведення аудиту емітента є аудиторська фірма 
“Галентина” код 23098941, свідоцтво про внесення до реєстру суб’єкта 
аудиторської діяльності № 0605, видане 23.02.2002р. Аудиторською палатою 
України. Адреса: Україна, 25006, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 99, к.3, 
тел.(0522)321086. 
 

Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:  
Товариство засновано відповідно до Указу Президента України № 210/93 

від 15 червня 1993 року “Про корпоратизацію державних підприємств”. 
Перший випуск акцій проведено з метою формування статутного фонду 

ВАТ “Гідросила”. Розміщено 1827500 (один мільйон вісімсот двадцять сім 
тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50 000 
карбованців на загальну суму дев’яносто один мільярд триста сімдесят п’ять 
мільйонів карбованців. Перший випуск акцій зареєстровано Фінансовим 
управлінням Кіровоградської обласної державної адміністрації, свідоцтво № 
58-У від 28.12.1994 року. 
 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку засвідчено, що 
випуск акцій здійснений ВАТ “Гідросила” на суму дев’ятсот тринадцять тисяч 
сімсот п’ятдесят гривень, в тому числі вісімнадцять мільйонів двісті сімдесят 
п’ять тисяч іменних простих акцій номіналом п’ять копійок, внесено до Реєстру 
випуску цінних паперів. Про що видано свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій 26 листопада 1997 року № 950/1/97. 

17 червня 1999 року здійснено обмін свідоцтва Кіровоградським 
територіальним управлінням ДКЦПФР і видано свідоцтво № 75/11/1/99. 

Статутний фонд Товариства станом на 01.04.1994 року становив 913750 
гривен, поділений на 18275000 простих іменних акцій номінальною вартістю 
0,05 гривень (п’ять копійок). В зв’язку з індексацією основних фондів 
статутний фонд не збільшувався.  

Власники акцій фізичні особи складають 21 %, в статутному фонді, 
власники юридичні особи - 79 % в статутному фонді Товариства. 
 Всі акції Товариства розміщенні та сплачені повністю. 
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 Мета випуску акцій: 

Мотиви збільшення статутного фонду: залучення додаткових грошових 
коштів для фінансування відновлення технологічних потужностей. А саме:  
1. Придбання 3-х торцекруглошліфувальних верстатів 3Т110В для шліфування 
шестерень НШ10 – вартість 600 тис.грн.; 
2. Придбання оброблювального центру СХ5 “HURON” – вартість 400 тис.грн.; 
3. Впровадження виготовлення заготовок шестерень для насосів НШ способом 
прокатки на прокатному стані WRL80 – вартість 1300 тис.грн.; 
4. Впровадження проекту по реконструкції системи виробництва стислого 
повітря – вартість 700 тис.грн. 
 
 Зазначення категорій акцій: акції прості іменні. 

 
Загальна сума випуску і кількість акцій: 
Кількість акцій, що випускаються додатково становить 60 000 000 

(шістдесят мільйонів) простих іменних акцій, що складає 3 000 000 (три 
мільйони) гривень.  

 
Акції на пред’явника та привілейовані акції не випускаються. 
 

 Форма випуску акцій: документарна форма випуску акцій. 
 

 Номінальна вартість акцій:  
Номінальна вартість акції не змінюється і становить 0,05 грн (п’ять копійок). 
 

Кількість і відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про 
випуск акцій: 

На загальних зборах акціонерів 26 вересня 2003 року проголосувало про 
додатковий випуск акцій 12 752 978 голосів, що становить 100 % від загальної 
кількості акцій які брали участь у загальних зборах акціонерів. 
 

Порядок проведення голосування: 
Голосування по всім питанням порядку денного загальних зборів 

проводиться відкрите за принципом: 1 акція - 1 голос. 
  

Порядок виплати дивідендів: 
Дивіденди по акціях виплачуються раз на рік за підсумками календарного 

року на підставі рішення загальних зборів акціонерів через 3 (три) місяці після 
прийняття рішення про виплату. 
Дивіденди сплачуються: 

 особисто акціонерам – працівникам Товариства через касу емітента, 
 поштовим переказом акціонерам – фізичним особам, 
 на розрахунковий рахунок акціонерам – юридичним особам. 

Адреса виплати дивідендів: Україна, 25006, м. Кіровоград, вул.Братиславська 5. 
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 Строк і порядок підписки на акції та їх оплати: 
Підписку на акції Товариства проводить у порядку передбаченому ст.30 

Закону України “Про господарські товариства”. 
Підписка здійснюється в два етапи. 
Початок підписки на акції додаткової емісії 1 грудня 2003 року, кінець 

підписки 24 грудня 2003 року. 
На першому етапі реалізується переважне право акціонерів на придбання 

акцій, що випускаються додатково, у кількості пропорційній їх частці у 
статутному фонді на дату прийняття рішення про емісію акцій. Заяви, що 
надійшли від інвесторів що не є акціонерами до початку другого етапу 
підписки, не розглядаються. 

На другому етапі реалізується право інших інвесторів на придбання 
акцій що випускаються додатково, а також існуючих акціонерів у кількості, що 
перевищує кількість акцій, на яку вони (акціонери) реалізували своє переважне 
право. При цьому, на другому етапі переважним правом на придбання акцій, що 
випускаються додатково, користуються акціонери Товариства. З першого дня 
другого етапу підписки на вимогу заявника Товариство повинно надати 
інформацію про кількість акцій, на які здійснена підписка на першому етапі. 
Режим роботи осіб, уповноважених Товариством на безпосереднє прийняття та 
оформлення документів у період підписки: з 8:00 до 16:00 години. 

Заяви про бажання придбати акції подаються на ім’я Голови Правління 
Товариства в довільній формі і повинні містити: прізвище, ім’я та по батькові 
(повне найменування) заявника, його домашню (юридичну та поштову) адресу, 
ідентифікаційний номер або код, кількість і номінальну вартість акцій, на які 
має намір підписатися заявник. Заява від фізичної особи підписується в 
присутності представника Товариства, заява від імені юридичної особи 
підписується її керівником (уповноваженою нею особою) та скріплюється 
печаткою. На підставі заяви укладається договір купівлі – продажу акцій. 
Заявники, які не є акціонерами, а при потребі, також заявники – акціонери 
додають до заяви заповнену анкету фізичної чи юридичної особи. 
У разі подання заяви представником  акціонера, до заяви додаються документи, 
що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного 
законодавства. 

Заяви про підписку на акції реєструються в обліковому журналі 
відповідно до черговості їх надходження. 

Для кожного етапу підписки подається окрема заява. Заява про підписку 
на акції на першому чи другому етапі підписки повинна бути подана в терміни 
проведення відповідного етапу підписки. Заяви, що надійшли до Товариства не 
в межах проведення того чи іншого етапу підписки емітентом не розглядаються 
та в обліковому журналі не реєструються. Заяви, що надійшли від інвесторів, 
які не є акціонерами, до початку другого етапу підписки, не розглядаються. 

Факт подання заяви вважається бажання з боку акціонера (або іншого 
інвестора) придбати акції, а факт прийняття Товариством заяви, реєстрації її в 
обліковому журналі та укладання договору купівлі – продажі є підтвердженням 
підписки на акції акціонером і інвестором. 

Акції другої емісії сплачуються грошовими коштами (виключно в 
національній валюті): юридичними особами на розрахунковий рахунок 
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26000420115840 в КФ АКБ “Укрсоцбанк” м. Кіровограда МФО 323293, 
фізичними особами в касу Товариства за адресою м. Кіровоград, вул. 
Братиславська, 5. 

Особи, які бажають придбати акції, повинні в термін проведення 
відповідно кожному етапу підписки, оплатити Товариству не менше 10 (десяти) 
відсотків вартості акцій, на які вони підписалися, після чого Товариство видає 
їм письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. До дня 
скликання загальних зборів акціонерів, що до затвердження результатів 
підписки особи, які підписалися на акції, повинні внести з урахуванням 
попереднього внеску не менше 30 (тридцяти) % номінальної вартості акцій. На 
підтвердження внеску Товариство видає тимчасові свідоцтва. 

Оплата повної вартості заявлених акцій здійснюється не пізніше одного 
року після внесення змін до статуту, пов’язаних із збільшенням розміру 
статутного фонду Товариства. 

Договір купівлі – продажу акцій укладається окремо для кожного етапу 
підписки. 
Не розглядаються заяви: 

 що надійшли не в межах термінів проведення етапів підписки, 
 в яких вказана кількість акцій, що не відповідає умовам підписки, 
 що надійшли від інвесторів, що не є акціонерами, до початку другого 

етапу. 
 
Акції випускаються серією “С”, номери з “1” по “60 000 000”. 

 
 Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій: 
 При відмові від випуску акцій особам, які підписалися на акції, 
повертаються внесені ними суми не пізніше як через 30 днів після прийняття 
відповідного рішення. 
 
 Порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій: 
 Повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій друкується за 10 
днів до початку підписки на акції після реєстрації інформації про випуск цінних 
паперів в реєструвальному органі відповідно до статті 23 Закону України “Про 
цінні папери та фондову біржу”. Зареєстрована інформація публікується в 
повному обсязі в “Українській інвестиційній газеті” за 10 днів до початку 
підписки на акції. 
 Акції, що випускаються, розміщуються шляхом відкритої підписки. 
Для організації проведення підписки на акції, що випускаються додатково, а 
також для дотримання норм діючого законодавства призначаються 
відповідальні особи Товариства. 

 
Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання 

акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці в 
статутному фонді на дату прийняття рішення про випуск акцій: 
 Всі акціонери на першому етапі мають рівне переважне право на 
придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх 
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частці у статутному фонді на дату прийняття цього рішення про емісію акцій. 
На другому етапі забезпечується реалізація права інших інвесторів на 
придбання акцій, що випускаються додатково, та існуючих акціонерів у 
кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізує своє 
переважне право. На другому етапі переважним правом на придбання акцій, що 
випускаються додатково, користуються акціонери Товариства. Заяви, що 
надійшли від інвесторів, які не є акціонерами, до початку другого етапу не 
розглядаються. 
 
 Термін проведення відкритої підписки для акціонерів, що реалізують 
своє переважне право, та термін проведення підписки для інших інвесторів 
й акціонерів на придбання акцій у кількості, що перевищує кількість 
акцій, на яку акціонер має переважне право: 

Підписка на акції здійснюється в два етапи шляхом подання заяв 
зацікавленими в придбанні акцій особами та укладення договорів купівлі – 
продажу акцій між ними та Товариством. 
І етап: з 1 по 19 грудня 2003 року (19 днів), 
ІІ етап: з 22 по 24 грудня 2003 року (3 дні). 
 

Дії, що проводяться у разі перевищення, недосягнення запланованого 
рівня підписки на акції або її дострокового закінчення. 

Перевищення запланованого рівня відкритої підписки не допускається. У 
разі досягнення запланованого рівня відкритої підписки на акції достроково, 
припиняється подальше прийняття заяві коштів та закінчується підписка, але не 
раніше закінчення першого етапу підписки. 

У разі, якщо після двох етапів підписки вдається покрити підпискою 60 
або більше відсотків акцій другого випуску, але не буде досягнуто розміру 
підписки, який визначено в інформації про другий випуск акцій Товариства, 
другий випуск вважається таким що відбувся. 

Загальні збори акціонерів приймають рішення про збільшення статутного 
фонду Товариства до обсягу, на який було укладено договорів з Товариством на 
придбання акцій другої емісії.  
 У разі, якщо після двох етапів підписки 60 % акцій другого випуску не 
вдасться покрити підпискою, другий випуск акцій вважається таким, що не 
відбувся. Договори купівлі – продажу акцій укладені з Товариством про 
підписку на акції другого випуску анулюються. Особам, які підписалися на 
акції, повертаються внесені ними суми не пізніше як через 30 днів після 
прийняття відповідного рішення. 
 

Поступила пропозиція збільшити статутний фонд ВАТ “Гідросила” на 
суму 3 000 000 (три мільйони) гривен шляхом емісії додаткової кількості акцій 
загальною кількістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) штук. 

Підписку на акції додаткової емісії акцій провести згідно реєстру 
акціонерів станом на день проведення зборів, тобто, 26.09.2003 року. 

Призначити відповідальних осіб Емітента за проведення підписки на акції 
додаткової емісії: 
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 Возник Леонід Степанович – начальник відділу цінних паперів і 
інвестиційної політики ВАТ “Гідросила”, 

 Гетман Ольга Павлівна – економіст відділу цінних паперів і інвестиційної 
політики ВАТ “Гідросила”, 

 Шинкорук Олексій Євгенович – юрисконсульт відділу цінних паперів і 
інвестиційної політики ВАТ “Гідросила”, 

 
Правлінню ВАТ “Гідросила” провести необхідну роботу по: 
 реєстрації інформації в ДКЦПФР про емісію акцій, 
 публікацію інформації про емісію акцій, 
 проведенню підписки на акції додаткової емісії, 
 надання звіту до ДКЦПФР про результати підписки на акції, 
 організації проведення загальних зборів акціонерів по затвердженню 

результатів підписки на акції додаткової емісії. 
 

По ДЕСЯТОМУ питанню порядку денного “Про внесення змін до 
статуту ВАТ “Гідросила” пов’язаних із збільшенням статутного фонду (ст.6.1)”. 
Слухали: Возник Л.С. - начальника ВЦПіІП   (доповідь додається) 
 
Голосували: за – 12752978 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення: ЗАТВЕРДИТИ зміни в статут ВАТ “Гідросила” пов’язані 
із прийняттям рішення про збільшення статутного фонду (ст.6.1) внести на 
чергових загальних зборах акціонерів, при прийнятті рішення про затвердження 
результатів підписки на акції. 
 
 

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


