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П Р О Т О К О Л   № 7 
річних загальних зборів акціонерів 

відкритого акціонерного товариства “Гідросила” 
від 09 квітня 2004 року 

 
                                                                          час відкриття зборів: 10:00 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, 
Спостережна Рада Товариства за поданням Правління, на своєму засіданні від 
05 лютого 2004 року (протокол № 4) прийняла рішення про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Гідросила” 09 квітня 2004 року о 
10:00. 
 Рішенням Спостережної Ради був затверджений склад мандатної комісії 
для проведення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів та 
підтвердження їх повноважень на участь у роботі зборів. 

На пропозицію Голови Правління ,Голова мандатної комісії Іванов О.Є. – 
директор „Регіонального Центра Ведення Реєстрів” повідомив, що згідно з 
чинним законодавством, мандатна комісія в складі Безрукової Л.К., Гетман 
О.П., Шинкорук О.Є. провела реєстрацію прибулих на загальні збори 
акціонерів та їх представників і повідомляє про те, що станом на 10 годин 00 
хвилин 09 квітня 2004 року зареєструвалось 26 акціонерів та їх представників, 
котрі володіють 16 857 890 голосами, що становить 92,246 % від загальної 
кількості акцій Відкритого акціонерного товариства “Гідросила”. 

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

Голова Правління Тітов Ю.О. повідомив що, Спостережна Рада 
Товариства затвердила голову та секретаря зборів (протокол №4 від 
05.02.2004р.). 
Голова зборів – Баглій Олександр Миколайович. 
Секретар – Возник Леонід Степанович. 
 Голова Правління запропонував голові та секретареві Зборів приступити 
до виконання своїх обов’язків. 
 Голова зборів Баглій О.М. довів до відома інформацію, що Спостережна 
Рада ВАТ „Гідросила” затвердила лічильну комісію в складі: 
Голова лічильної комісії Іванов О.Є. 
Члени лічильної комісії Безрукова Л.К., 

Гетман О.П., 
 Шинкорук О.Є. 
 
Голова зборів: Лічильну комісію прошу приступити до роботи. 
 
Голова зборів: Спостережна Рада на своєму засіданні 8 квітня 2004р. 
затвердила регламент роботи зборів (протокол №5). 
1. Для доповіді звітів 
по першому питанню  45 хв. 
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по другому питанню    15 хв. 
по третьому питанню   15 хв. 
2. Обговорення перших трьох питань провести після звітів одночасно. На 
обговорення установити – до 20 хв. 
3. Виступи в обговоренні – до 3 хв. 
4. Виступи з питаннями та пропозиціями – до 1 хв. 
5. Провадиться письмовий попередній запис на виступи в обговоренні. 
6. Довідки, оголошення після закінчення зборів. 
7. Голосування по всім питанням порядку денного відкрите за принципом 1 
акція - 1 голос.   
Голова зборів: 
 Порядок денний нинішніх загальних зборів акціонерів було затверджено 
на засіданні Спостережної Ради Товариства 05 лютого 2004 року (протокол 
№4). 
 Згідно вимог чинного законодавства повідомлення про проведення зборів 
акціонерів опубліковано в офіційному виданні фондового ринку “Інвестиційній 
газеті” № 6 від 06.02.04р та “Кіровоградській правді” № 16 від 12.02.04р. 
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. 
 До порядку денного сьогоднішніх загальних зборів акціонерів включено 
питання: 

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2003 рік. 

Доповідь голови правління Тітова Ю.О. 
 
2. Звіт Спостережної Ради Товариства про діяльність за звітний період. 

Доповідь голови Спостережної Ради Штутмана П.Л. 
 
3. Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період, висновок ревізійної 

комісії по річному звіту і балансу за 2003 рік. 
Доповідь голови Ревізійної комісії  Рєзнікової Г.Є. 
 

4.  Затвердження звіту, балансу та розподілу прибутку за 2003 рік. 
Інформація головного бухгалтера Бородавкіної О.І. 

 
5. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2004 рік. 

Інформація фінансового директора Ковилецького В.О. 
 
6. Затвердження результатів підписки на акції додаткового випуску ВАТ 

“Гідросила” (друга емісія). 
Інформація начальника ВЦПіІП Возник Л.С. 

 
7. Збільшення статутного фонду в зв’язку з проведеною другою емісією 

акцій Товариства. 
Інформація начальника ВЦПіІП Возник Л.С. 
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8. Затвердження змін редакції статуту Товариства в зв’язку із зміною 

статутного фонду на підставі проведеної підписки на акції додаткового 
випуску ВАТ “Гідросила”. 

Інформація начальника ВЦПіІП Возник Л.С. 
 
9. Відкликання та обрання голови і членів правління Товариства. 

Інформація начальника ВЦПіІП Возник Л.С. 
 
10. Внесення змін до статуту Товариства. 

Інформація начальника ВЦПіІП Возник Л.С. 
 
 

По ПЕРШОМУ питанню порядку денного “Звіт Правління про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2003 рік” 
Слухали: Тітова Ю.О. – Голову Правління, Генерального директора ВАТ 
“Гідросила”.        (звіт додається). 
 
Голова зборів: Пропоную Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності ВАТ “Гідросила” за 2003 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 16 857 890 голосів – (100 %) 
   проти  - 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: Звіт Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності ВАТ “Гідросила” за 2003 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 

По ДРУГОМУ питанню порядку денного “Звіт Спостережної Ради ВАТ 
“Гідросила” про діяльність за звітний період”  

Слухали: Штутмана П.Л. – голову Спостережної Ради акціонерного 
товариства “Гідросила” (звіт додається). 

Довів до відома учасників Зборів, що Спостережна Рада здійснивши 
попередній розгляд питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, 
прийняла рішення: рекомендувати Загальним зборам акціонерів затвердити Звіт 
Правління, Звіт Спостережної Ради, Звіт Ревізійної комісії за 2003 рік. 

 
Голова зборів: Звіт Спостережної Ради ВАТ “Гідросила” про діяльність за 2003 
рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 16 857 890 голосів – (100 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: Звіт Спостережної Ради ВАТ “Гідросила” про діяльність 
за 2003 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
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По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного “Звіт ревізійної комісії про 
роботу за звітний період. Висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу 
за 2003 рік”. 
Слухали: Рєзникову Г.Є. – голову ревізійної комісії  (звіт додається). 
 
Голова зборів: Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період, висновок 
ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2003 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 16 857 890 голосів – (100 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період, 
висновок ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2003 рік 
ЗАТВЕРДИТИ. 
 

По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного “Затвердження звіту, 
балансу та розподілу прибутку ВАТ “Гідросила” за 2003 рік”. 
Слухали: Бородавкіну О.І. – головного бухгалтера ВАТ “Гідросила”  
           (доповідь додається).  
 
Голова зборів: Пропоную проект рішення 
 
4.1. Затвердити фінансовий звіт, баланс і розподіл прибутку ВАТ “Гідросила” 
за 2003 рік. 
 
Голосували: за – 16 857 890 голосів – (100 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 

 
4.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, нерозподілену частину 
прибутку за 2003 рік направити на оновлення необоротних активів. 
 
Голосували: за – 16 857 580 голосів – (99,998 %) 
   проти – 310 голосів – (0,002 %) 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняті рішення: 
4.1. ЗАТВЕРДИТИ фінансовий звіт, баланс і розподіл прибутку ВАТ 
“Гідросила” за 2003 рік. 
4.2 Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, нерозподілену частину 
прибутку за 2003 рік направити на оновлення необоротних активів. 
 

По П’ЯТОМУ питанню порядку денного “Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2004 рік” 
Слухали: Ковилецького В.О. – фінансового директора ВАТ “Гідросила” 
          (доповідь додається) 
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Голова зборів: План розподілу прибутку на 2004 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 16 857 890 голосів – (100 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: План розподілу прибутку на 2004 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 

По ШОСТОМУ питанню порядку денного „Затвердження результатів 
підписки на акції додаткового випуску ВАТ „Гідросила” (друга емісія)”. 
Слухали: Возник Л.С. – начальник ВЦПіІП, який доповів: 
 
 На виконання рішення Загальних Зборів акціонерів ВАТ “Гідросила” від 
26 вересня 2003 року була проведена підписка на акції додаткового випуску 
(другої емісії). 
 Перший випуск (перша емісія) акцій була проведена з метою формування 
статутного фонду ВАТ „Гідросила” при створенні Товариства. 
 Результати підписки на акції додаткового випуску наступні:  
 
I ЕТАП: фізичні особи підписались на – 7млн. 880тис. 512 шт. акцій на 
загальну вартість – 394тис. 025грн 60 коп. 
      юридичні особи підписались на – 32млн. 290тис. 558 шт. акцій, 
загальною вартістю – 1млн. 614тис. 527грн. 90 коп. 
Всього: проведена підписка на – 40млн. 171тис. 070 шт. акцій, загальною 
вартістю – 2млн. 008тис. 553грн. 50 коп. 
 
II ЕТАП: фізичні особи підписались на – 828 шт. акцій на загальну вартість – 
41грн. 40 коп. 
        юридичні особи підписались на – 19млн. 828тис. 102 шт. акцій, 
загальною вартістю – 991тис. 405грн. 10 коп. 
Всього: проведена підписка на – 19млн. 828тис. 930 шт. акцій, загальною 
вартістю – 991тис. 446грн. 50 коп. 
 
ПІДСУМОК підписки на акції за І та ІІ етапи: 
кількість акцій – 60млн. шт., загальна вартість -3млн. грн. 
сплачено – 304тис. 932грн. 62 коп. 
 
 Звіт надано до ДКЦПФР, згідно вимог чинного законодавства України. 
 До дня проведення загальних зборів акціонерів за підписку на акції другої 
емісії на рахунок Товариства сплачено 900тис. 549грн. 79 коп., тобто не менше 
30% вартості акцій, що відповідає вимогам чинного законодавства України. 
 
Пропоную: 
 Затвердити результати підписки на акції додаткового випуску в кількості 
60 000 000 (шістдесят мільйонів) штук на загальну суму 3 000 000 (три 
мільйони) гривень номінальної вартості 0,05 гривень кожна. 
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Голова зборів: Ставлю на голосування: 
6. Затвердити результати підписки на акції додаткового випуску ВАТ 
“Гідросила” в кількості 60 000 000 (шістдесят мільйонів) штук на загальну суму 
3 000 000 (три мільйони) гривень номінальної вартості 0,05 гривень кожна. 
 
Голосували: за – 15 293 744 голосів – (90,72 %)  
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 1 564 146 голосів – (9,28 %) 
 
Прийняте рішення: ЗАТВЕРДИТИ результати підписки на акції додаткового 
випуску ВАТ „Гідросила” в кількості 60 000 000 (шістдесят мільйонів) штук на 
загальну суму 3 000 000 (три мільйони) гривень номінальної вартості 0,05 
гривень кожна. 
 

По СЬОМОМУ питанню порядку денного “Збільшення статутного фонду в 
зв’язку з проведеною другою емісією акцій Товариства. 
Слухали: Возник Л.С. – начальник ВЦПіІП, який зазначив: 
 
 Загальні Збори акціонерів ВАТ “Гідросила” прийняли рішення про 
збільшення розміру Статутного фонду Товариства шляхом додаткового 
випуску акцій існуючої номінальної вартості. 
 Підписка на акції проведена, при розгляді попереднього питання (6) ми 
затвердили результати підписки. 
 
Пропоную: 
 Збільшити Статутний фонд ВАТ “Гідросила” на 3 000 000 (три мільйони) 
гривень, поділений на 60 000 000 (шістдесят мільйонів) простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,05 гривень. 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
7. Збільшити статутний фонд ВАТ “Гідросила” на 3 000 000 (три мільйони) 
гривень, поділений на 60 000 000 (шістдесят мільйонів) штук простих іменних 
акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна. 
 
Голосували: за – 15 293 744 голосів – (90,72 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 1 564 146 голосів – (9,28 %) 
 
Прийняте рішення: Збільшити статутний фонд ВАТ „Гідросила” на 3 000 000 
(три мільйони) гривень, поділений на 60 000 000 (шістдесят мільйонів) штук 
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна. 
 

По ВОСЬМОМУ питанню порядку денного „Затвердження змін редакції 
статуту Товариства в зв’язку із зміною статутного фонду на підставі 
проведення підписки на акції додаткового випуску ВАТ „Гідросила”. 
Слухали: Возник Л.С. – начальник ВЦПіІП, який доповів: 
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 На підставі рішення нинішніх загальних зборів акціонерів по шостому 
питанню про затвердження результатів підписки на акції другої емісії, та по 
сьомому питанню про збільшення статутного фонду в зв’язку з проведеною 
емісією акцій Акціонерного Товариства, нам необхідно , згідно вимог 
чинного законодавства України привести у відповідність статут Товариства. 
 
Пропоную: ст.6.1. статуту викласти в редакції: 
 “Статутний фонд Товариства становить 3 913 750 (три мільйони дев’ятсот 
тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят) гривень, поділений на 78 275 000 (сімдесят 
вісім мільйонів двісті сімдесят п’ять тисяч) простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,05 гривні кожна”. 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
8. Затвердити зміни редакції статуту Товариства в зв’язку із зміною статутного 
фонду на підставі проведення підписки на акції додаткового випуску ВАТ 
“Гідросила”. 
Статтю 6.1. статуту ВАТ “Гідросила” викласти в редакції:  
 “Статутний фонд Товариства становить 3 913 750 (три мільйони дев’ятсот 
тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят) гривень поділений на 78 275 000 (сімдесят 
вісім мільйонів двісті сімдесят п’ять тисяч) простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,05 гривень (п’ять копійок) кожна”. 
 
Голосували: за – 15 293 744 голосів – (90,72 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 1 564 146 голосів – (9,28 %) 
У голосуванні з питання порядку денного „Затвердження змін редакції статуту 
Товариства в зв’язку із зміною статутного фонду на підставі проведення 
підписки на акції додаткового випуску ВАТ „Гідросила” брали участь 
16 857 890 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих голосів акціонерів 
та їх представників. 
 
Прийняте рішення: ЗАТВЕРДИТИ зміни редакції статуту Товариства в 
зв’язку із зміною статутного фонду на підставі проведення підписки на підставі 
проведення підписки на акції додаткового випуску ВАТ „Гідросила”. 
Статтю 6.1. статуту ВАТ „Гідросила” викласти в редакції: 
 „Статутний фонд Товариства становить 3 913 750 (три мільйони дев’ятсот 
тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят) гривень поділений на 78 275 000 (сімдесят 
вісім мільйонів двісті сімдесят п’ять тисяч) простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,05 гривень (п’ять копійок) кожна”. 
 

По ДЕВ’ЯТОМУ питанню порядку денного “Відкликання та обрання 
голови і членів Правління Товариства. 
Слухали: Возник Л.С. - начальника ВЦПіІП, який зазначив: 
 
 Загальними зборами акціонерів 26 березня 1999 року Головою правління 
ВАТ “Гідросила” обрано Тітова Юрія Олександровича. 
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Відповідно до „Положення про Спостережну Раду” та „Положення про 
правління”, контракт з головою правління підписаний терміном на 5 (п’ять) 
років (термін закінчується 01.05.2004 року), а у членів правління термін дії 
контрактів закінчується 01.11.2004 року. 

Згідно пункту г) ст.41 Закону України “Про господарські товариства” до 
компетенції загальних зборів акціонерів відноситься обрання та відкликання 
членів виконавчого органу. Але ці повноваження можуть бути передані іншим 
органам Товариства. 

 
ЗАПРОПОНУВАВ: 

9.1. Відкликати голову правління ВАТ “Гідросила” Тітова Юрія 
Олександровича. 

 
Возник Л.С. довів до відома учасників Загальних зборів акціонерів, що 

Спостережна Рада Товариства прийняла рішення: 
9.2. Рекомендувати Загальним зборам акціонерів обрати головою правління 
ВАТ “Гідросила” Тітова Юрія Олександровича. 
 

ЗАПРОПОНУВАВ: 
9.3. Спостережній Раді затвердити контракт з головою правління Тітовим Ю.О. 
Уповноважити голову Спостережної Ради підписати контракт від імені 
Товариства. 

 
ЗАПРОПОНУВАВ: 

9.4. Відкликати Правління ВАТ “Гідросила” у складі: 
 Бородавкіну Ольгу Іванівну – головного бухгалтера, 
 Ковилецького Валерія Олександровича – фінансового директора, 
 Куніцина Василя Васильовича – директора по персоналу, 
 Лисенко Сергія Володимировича – комерційного директора, 
 Шамшура Олександра Захаровича – технічного директор, 
 Юрченко Івана Афанасійовича – директора з виробництва. 
 Сокура Сергія Олександровича – директора з економіки та організації 

управління. 
 
9.5. Утворити Правління ВАТ “Гідросила” у кількості не більше 9 осіб. 
 
9.6 Доручити Спостережній Раді затвердити персональний склад Правління. 
Укласти трудові договори від імені Товариства з членами Правління. Доручити 
підписати трудові договори з членами Правління голові Спостережної Ради 
Штутману П.Л. 
 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
9.1. Відкликати голову Правління ВАТ „Гідросила” Тітова Юрія 
Олександровича. 
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Голосували: за – 15 710 665 голосів - (93,19 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 1 147 225 голосів – (6,81 %) 
 
Прийняте рішення: Відкликати голову Правління ВАТ „Гідросила” Тітова 
Юрія Олександровича. 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
9.2. Обрати головою Правління ВАТ „Гідросила” Тітова Юрія Олександровича. 
 
Голосували: за – 15 710 355 голосів – (93,19 %) 
   проти – 310 голосів 
   утрималось – 1 147 225 голосів 
 
Прийняте рішення: Обрати головою Правління ВАТ „Гідросила” Тітова Юрія 
Олександровича. 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
9.3. Спостережній Раді затвердити контракт з головою Правління Тітовим Ю.О. 
Уповноважити голову Спостережної Ради підписати контракт від імені 
Товариства. 
 
Голосували: за – 16 857 890 голосів – (100 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: Спостережній Раді затвердити контракт з головою 
Правління Тітовим Ю.О. Уповноважити голову Спостережної Ради підписати 
контракт від імені Товариства. 
 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
9.4. Відкликати членів Правління Товариства у складі: 
 Бородавкіну Ольгу Іванівну – головного бухгалтера, 
 Ковилецького Валерія Олександровича – фінансового директора, 
 Куніцина Василя Васильовича – директора по персоналу, 
 Лисенко Сергія Володимировича – комерційного директора, 
 Шамшура Олександра Захаровича – технічного директор, 
 Юрченко Івана Афанасійовича – директора з виробництва, 
 Сокура Сергія Олександровича – директора з економіки та організації 

управління. 
 
Голосували: за – 16 857 890 голосів – (100 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
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Прийняте рішення: Відкликати членів Правління Товариства у складі: 
 Бородавкіну Ольгу Іванівну – головного бухгалтера, 
 Ковилецького Валерія Олександровича – фінансового директора, 
 Куніцина Василя Васильовича – директора по персоналу, 
 Лисенко Сергія Володимировича – комерційного директора, 
 Шамшура Олександра Захаровича – технічного директор, 
 Юрченко Івана Афанасійовича – директора з виробництва, 
 Сокура Сергія Олександровича – директора з економіки та організації 

управління. 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
9.5. Утворити Правління ВАТ „Гідросила” у кількості не більше 9 осіб. 
 
Голосували: за – 16 857 890 голосів – (100 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: Утворити Правління ВАТ „Гідросила” у кількості не 
більше 9 осіб. 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
9.6. Доручити Спостережній Раді затвердити персональний склад Правління. 
Укласти трудові договори від імені Товариства з членами Правління. Доручити 
підписати трудові договори з членами Правління голові Спостережної Ради 
Штутману П.Л. 
 
Голосували: за – 16 857 890 голосів – (100 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: Доручити Спостережній Раді затвердити персональний 
склад Правління. Укласти трудові договори від імені Товариства з членами 
Правління. Доручити підписати трудові договори з членами Правління голові 
Спостережної Ради Штутману П.Л. 
 

По ДЕСЯТОМУ питанню порядку денного “Внесення змін до статуту 
Товариства”. 
Слухали: Возник Л.С. - начальника ВЦПіІП, який довів Проект Змін до Статуту 
Товариства. 
 
Статтю 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 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. 
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Доповнити: п.17.ст.13 “Спостережна Рада Товариства” текстом: 
 Спостережна Рада Товариства має право відкликати та призначати членів 
Правління (не більше двох) без подання голови Правління. 
 Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Спостережна Рада відкликає 
членів Правління за власною ініціативою, без подання голови Правління. 
 У випадку неможливості виконання обов’язків голови Правління 
(звільнення, вибуття і т.і.), Спостережна Рада призначає виконуючого обов’язки 
голови Правління із числа членів Правління. 
 Виконуючий обов’язки голови Правління виконує обов’язки до часу 
обрання голови Правління загальними зборами акціонерів, черговими чи 
позачерговими. Виконуючий обов’язки голови Правління призначається та 
відкликається Спостережною Радою. 
 
Доповнити: п.30 ст.13.3 текстом: 

Списання, передачі з балансу на баланс, відчуження любим способом 
основних фондів на суму, що перевищує 100 000 доларів США за курсом НБУ. 
 Доповнити: п.19.ст.13 текстом: 
 Спостережна Рада має право самостійно скликати позачергові загальні 
збори акціонерів, у разі відмови Правління скликати збори на вимогу 
Спостережної Ради. 
 Доповнити: п.14.2.ст.14 “Правління” текстом: 
У кількості не більше 9 осіб. 
 Доповнити: п.12.5. ст.12 “Збори акціонерів” частиною чотири в редакції: 

Передати повноваження загальних зборів акціонерів Спостережній Раді 
Товариства в частині визначення умов оплати праці посадових осіб ВАТ 
“Гідросила” (голови та членів правління). 

 
Пропоную: 

1. Внести означені зміни до статуту Товариства. 
 
2. Правлінню ВАТ “Гідросила” зареєструвати зміни до статуту Товариства у 
термін встановлений чинним законодавством України. Делегувати право 
підпису та засвідчення нотаріально змін до статуту ВАТ „Гідросила” Голові 
правління Тітову Юрію Олександровичу. 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
10.1 Внести зміни до статуту Товариства. 
 
Голосували: за – 16 857 890 голосів – (100 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: Статтю 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 поштовим листом. Загальне 
повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного 
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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. 
 
Доповнити: п.17.ст.13 “Спостережна Рада Товариства” текстом: 
 Спостережна Рада Товариства має право відкликати та призначати членів 
Правління (не більше двох) без подання голови Правління. 
 Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Спостережна Рада відкликає 
членів Правління за власною ініціативою, без подання голови Правління. 
 У випадку неможливості виконання обов’язків голови Правління 
(звільнення, вибуття і т.і.), Спостережна Рада призначає виконуючого обов’язки 
голови Правління із числа членів Правління. 
 Виконуючий обов’язки голови Правління виконує обов’язки до часу 
обрання голови Правління загальними зборами акціонерів, черговими чи 
позачерговими. Виконуючий обов’язки голови Правління призначається та 
відкликається Спостережною Радою. 
 
Доповнити: п.30 ст.13.3 текстом: 

Списання, передачі з балансу на баланс, відчуження любим способом 
основних фондів на суму, що перевищує 100 000 доларів США за курсом НБУ. 
 Доповнити: п.19.ст.13 текстом: 
 Спостережна Рада має право самостійно скликати позачергові загальні 
збори акціонерів, у разі відмови Правління скликати збори на вимогу 
Спостережної Ради. 
 Доповнити: п.14.2.ст.14 “Правління” текстом: 
У кількості не більше 9 осіб. 
 Доповнити: п.12.5. ст.12 “Збори акціонерів” частиною чотири в редакції: 

Передати повноваження загальних зборів акціонерів Спостережній Раді 
Товариства в частині визначення умов оплати праці посадових осіб ВАТ 
“Гідросила” (голови та членів правління). 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
10.2. Правлінню ВАТ „Гідросила” зареєструвати зміни до статуту Товариства у 
термін встановлений чинним законодавством України. 
Делегувати право підпису та засвідчення нотаріально змін до статуту ВАТ 
„Гідросила” Голові правління Тітову Юрію Олександровичу. 
 
 
Голосували: за – 16 857 890 голосів – (100 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: Правлінню ВАТ „Гідросила” зареєструвати зміни до 
статуту Товариства у термін встановлений чинним законодавством України. 
Делегувати право підпису та засвідчення нотаріально змін до статуту ВАТ 
„Гідросила” Голові правління Тітову Юрію Олександровичу. 
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Голова зборів: : Шановні акціонери! 
Дякую за участь у роботі зборів. Висловлюю подяку мандатній комісії, 
секретаріату, лічильній комісії за гарну і плідну роботу. 
 Збори об'являю закритими. 
 
 

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  


