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П Р О Т О К О Л   № 8 
позачергових загальних зборів акціонерів 

відкритого акціонерного товариства “Гідросила” 
від 05 листопада 2004 року 

 
м. Кіровоград                                                         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 на своєму засіданні від 03 серпня 2004 року 
(протокол № 8) прийняла рішення про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів ВАТ “Гідросила” 05 листопада 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 ЗАТ „Регіональний центр ведення реєстрів” повідомив, що згідно з 
чинним законодавством, мандатна комісія провела реєстрацію прибулих на 
загальні збори акціонерів та їх представників і повідомляє про те, що станом на 
10 годин 00 хвилин 05 листопада 2004 року зареєструвалось 18 акціонерів та їх 
представників, котрі володіють 76 847 598 голосами, що становить 98,176 % 
від загальної кількості акцій відкритого акціонерного товариства “Гідросила”. 

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

Голова Правління Тітов Ю.О. повідомив що, Спостережна Рада 
Товариства затвердила голову та секретаря зборів (протокол № 10 від 
02.11.2004р.). 
Голова зборів – Возник Леонід Степанович. 
Секретар – Прасол Вадим Анатолійович. 
 Голова Правління запропонував голові та секретареві зборів приступити 
до виконання своїх обов’язків. 
  
Голова зборів Возник Л.С. довів до відома інформацію, що Спостережна Рада 
ВАТ „Гідросила” затвердила лічильну комісію в складі: 
Голова лічильної комісії Гетман Ольга Павлівна 
Члени лічильної комісії:  1. Шинкорук Олексій Євгенович 
     2. Згама Тетяна Володимирівна 
 
Голова зборів: Лічильну комісію прошу приступити до роботи. 
 
Голова зборів: Спостережна Рада на своєму засіданні 02.11.2004р. затвердила 
регламент роботи зборів (протокол № 10). 
1. Для доповіді  
по першому питанню   25 хв. 
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по другому питанню    20 хв. 
по третьому питанню   15 хв. 
по четвертому питанню 15 хв. 
2. На обговорення питань установити - до 20 хв. 
3. Виступи в обговоренні - до 3 хв. 
4. Виступи з питаннями та пропозиціями - до 1 хв. 
5. Проводиться письмовий попередній запис на виступи в обговоренні. 
6. Довідки, оголошення після закінчення зборів. 
7. Голосування по всіх питаннях порядку денного відкрите, за принципом 1 
акція-1 голос 
 
Голова зборів: 
 Порядок денний нинішніх загальних зборів акціонерів був затверджений 
на засіданні Спостережної Ради Товариства 03 серпня 2004 року (протокол 
№8). 
 Згідно вимог чинного законодавства повідомлення про проведення зборів 
акціонерів опубліковано в офіційному виданні фондового ринку “Інвестиційній 
газеті” № 35 від 27 серпня 2004р та “Народне слово” № 99 від 04 вересня 2004р. 
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 позачергових загальних зборів 
акціонерів включені питання: 
1. Про збільшення статутного фонду ВАТ “Гідросила” на суму 6 086 250 

(шість мільйонів вісімдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) гривень шляхом 
додаткового випуску акцій загальною кількістю 121 725 000 (сто двадцять 
один мільйон сімсот двадцять п’ять тисяч) штук номінальною вартістю 0,05 
гривень кожна (третя емісія). 

2. Внесення змін до статуту акціонерного товариства. 
3. Переобрання Спостережної Ради Товариства. 
4. Переобрання Ревізійної комісії ВАТ „Гідросила”. 
 

По ПЕРШОМУ питанню порядку денного “Про збільшення статутного 
фонду ВАТ “Гідросила” на суму 6 086 250 (шість мільйонів вісімдесят шість 
тисяч двісті п’ятдесят) гривень шляхом додаткового випуску акцій загальною 
кількістю 121 725 000 (сто двадцять один мільйон сімсот двадцять п’ять тисяч) 
штук номінальною вартістю 0,05 гривень кожна (третя емісія)  

Слухали: Возник Л.С. – акціонер, член Спостережної Ради ВАТ 
„Гідросила”.        (доповідь додається) 
 
 Возник Л.С. обґрунтував необхідність збільшення статутного фонду 
Товариства. 
 

Була висунута пропозиція: 
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1.1.Збільшити статутний фонд ВАТ “Гідросила” на суму 6 086 250 (шість 
мільйонів вісімдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) гривень шляхом додаткового 
випуску акцій загальною кількістю 121 725 000 (сто двадцять один мільйон 
сімсот двадцять п’ять тисяч) штук номінальною вартістю 0,05 гривень кожна 
(третя емісія). 
 
Голосували: за – 76 847 598 голосів (100 %) від присутніх на зборах 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
1.2. Підписку на акції додаткової емісії акцій провести згідно реєстру 
акціонерів станом на день проведення зборів, тобто, 05.11.2004 року. 
 
Голосували: за – 76 847 598 голосів (100 %) від присутніх на зборах 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
1.3. Призначити відповідальних осіб Емітента за проведення підписки на акції 
додаткової емісії: 
 Возник Леонід Степанович – акціонер, посадова особа органу управління 

Товариства: член Спостережної Ради ВАТ „Гідросила”, 
 Корнев Валерій Миколайович – начальник юридичного відділу ВАТ 

“Гідросила”, 
 Гетман Ольга Павлівна – економіст юридичного відділу ВАТ 

“Гідросила”, 
 Шинкорук Олексій Євгенович – юрисконсульт юридичного відділу ВАТ 

“Гідросила”, 
 
Голосували: за – 76 847 598 голосів (100 %) від присутніх на зборах 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
1.4. Правлінню ВАТ “Гідросила” провести необхідну роботу по: 
 реєстрації інформації в ДКЦПФР про емісію акцій, 
 публікації 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. 
 
Голосували: за – 76 847 598 голосів (100 %) від присутніх на зборах 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
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Прийняте рішення:  
Випустити прості іменні акції за такими відомостями: 

 Кількість голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах 
акціонерів ВАТ “Гідросила” – 76 847 598 голосів, що становить 98,176 % 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”: 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. 

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

видах продукції, товарів, послуг, отримання прибутку і на його основі 
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; 
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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, 
 АТЗТ “Гідрокомплект” - член Спостережної Ради, в особі генерального 

директора Штутмана П.Л., 
 ТОВ «Сіріус – М» - член Спостережної Ради, в особі директора 

Ткаченко А.В., 
 ВАТ «ІК «АЙКО – член Спостережної Ради, в особі директора Бєгун А.П. 
 

Правління ВАТ “Гідросила”: 
 Тітов Юрій Олександрович – голова правління – генеральний директор 

ВАТ “Гідросила”, 
 Бородавкіна Ольга Іванівна - член правління, головний бухгалтер, 
 Василенко Ігор Миколайович – член правління, директор з економіки, 
 Голофаєв Ігор Вадимович – член правління, консультант по новій техніці, 
 Ковилецький Валерій Олексійович - член правління, фінансовий 

директор, 
 Куніцин Василь Васильович - член правління, директор по персоналу, 
 Лисенко Сергій Володимирович – член правління, директор з 

реструктуризації та загальним питанням, 
 Шамшур Олександр Захарович - член правління, технічний директор, 
 Юрченко Іван Афанасійович - член правління, директор по виробництву. 

Голова ревізійної комісії ВАТ «Гідросила»: 
 ЗАТ «Кіровоградська Промислова Компанія» - за дорученням Рєзнікова 
Галина Євгенівна – економіст АТЗТ „Гідрокомплект”, 1967 р.н., освіта вища, 
кваліфікація економіст, виробничий стаж 15 років, стаж на даній посаді 1 рік, 
дане місце роботи є основним. 
 
 Найменування аудиторської фірми емітента: 
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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 
(п’ятдесят тисяч) 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 загальною кількістю вісімнадцять мільйонів двісті 
сімдесят п’ять тисяч простих іменних акцій номінальною вартістю 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. 

Загальні збори акціонерів від 26 вересня 2003 року прийняли рішення 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 (друга емісія акцій). 

12 липня 2004 року Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку видано свідоцтво за № 386/1/04 про реєстрацію випуску акцій 
Товариства на суму три мільйони дев’ятсот тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят 
гривень поділений на сімдесят вісім мільйонів двісті сімдесят п’ять тисяч 
простих іменних акцій номінальною вартістю п’ять копійок. Додатковий 
випуск цінних паперів надав їх власникам права однакові з правами за раніше 
випущеними цінними паперами. Попереднє свідоцтво від 17 червня 1999 року 
№75/11/1/99 анульовано. 

Власники акцій фізичні особи складають 8,07 %, в статутному фонді, 
власники юридичні особи - 91,93 % в статутному фонді Товариства. 
 Всі акції Товариства розміщенні та сплачені повністю. 
 

Мета випуску акцій: 
 Кошти в сумі 6 086 250 (шість мільйонів вісімдесят шість тисяч двісті 
п’ятдесят) гривень, які планується залучити від випуску акцій, будуть 
використані для фінансування відновлення технологічних потужностей для 
малосерійного виробництва. 
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Кошти, залучені від випуску акцій, Товариство зобов’язується не 
використовувати на покриття збитків. 
 
 Зазначення категорій акцій: акції прості іменні. 
 

Акції на пред’явника та привілейовані акції не випускаються. 
 
 Форма випуску акцій: документарна форма випуску акцій. 
 

Загальна сума випуску і кількість акцій: 
Кількість акцій, що випускаються додатково становить 121 725 000 (сто 

двадцять один мільйон сімсот двадцять п’ять тисяч) простих іменних акцій, що 
складає 6 086 250 (шість мільйонів вісімдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) 
гривень. 
 

 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 05 листопада 2004 року проголосувало 
про додатковий випуск акцій 76 847 598 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. 
 
 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 11 квітня 2005 року, кінець 

підписки 28 квітня 2005 року. 
На першому етапі реалізується переважне право акціонерів на придбання 

акцій, що випускаються додатково, у кількості пропорційній їх частці у 
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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 9:00 до 12:00 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 і оплата 10% 
вартості акцій є підтвердженням підписки на акції акціонером і інвестором. 

Акції третьої емісії сплачуються грошовими коштами (виключно в 
національній валюті): юридичними особами на розрахунковий рахунок 
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 
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скликання загальних зборів акціонерів, щодо 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 реєстрації 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, 
 що надійшли від інвесторів, що не є акціонерами, до початку другого 

етапу. 
 

 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. 
 
 Черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями): 
Акції випускаються серією “D”, номери з “1” по “121 725 000”. 
 
 Порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій: 
 Акції, що пропонуються для відкритого продажу, допускаються для 
розміщення не раніш як через 30 днів після опублікування оголошення про їх 
випуск. 
 Зареєстрована інформація про випуск акцій публікується в повному 
обсязі відповідно до вимог Закону України “Про цінні папери та фондову 
біржу” не менш як за 10 днів до початку передплати на акції. 
 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 
частці у статутному фонді на дату прийняття 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 реалізував 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. 
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 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 11 по 25 квітня 2005 року (15 календарних днів), 
ІІ етап: з 26 по 28 квітня 2005 року (3 календарних 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 заяв і 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 третього випуску, але не буде досягнуто розміру 
підписки, який визначено в інформації про третій випуск акцій Товариства, 
третій випуск вважається таким що відбувся. 
 У разі, якщо після двох етапів підписки 60 % акцій третього випуску не 
вдасться покрити підпискою, третій випуск акцій вважається таким, що не 
відбувся. Договори купівлі – продажу акцій укладені з Товариством про 
підписку на акції третього випуску анулюються. Особам, які підписалися на 
акції, повертаються внесені ними суми не пізніше як через 30 днів після 
прийняття відповідного рішення. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 

Збільшити статутний фонд ВАТ “Гідросила” на суму 6 086 250 (шість 
мільйонів вісімдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) гривень шляхом емісії 
додаткової кількості акцій загальною кількістю 121 725 000 (сто двадцять один 
мільйон сімсот двадцять п’ять тисяч) штук. 

Підписку на акції додаткової емісії акцій провести згідно реєстру 
акціонерів станом на день проведення зборів, тобто, 05.11.2004 року. 

Призначити відповідальних осіб Емітента за проведення підписки на акції 
додаткової емісії: 
 Возник Леонід Степанович – акціонер, посадова особа органу управління 

Товариства: член Спостережної Ради ВАТ „Гідросила”, 
 Корнев Валерій Миколайович – начальник юридичного відділу ВАТ 

“Гідросила”, 
 Гетман Ольга Павлівна – економіст юридичного відділу ВАТ 

“Гідросила”, 
 Шинкорук Олексій Євгенович – юрисконсульт юридичного відділу ВАТ 

“Гідросила”, 
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Правлінню ВАТ “Гідросила” провести необхідну роботу по: 
 реєстрації інформації в ДКЦПФР про емісію акцій, 
 публікації 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 ДРУГОМУ питанню порядку денного “Внесення змін до статуту 
акціонерного товариства”. 

Слухали: Возник Л.С. - акціонер, член Спостережної Ради ВАТ 
„Гідросила”. 
 

№ Прийнято в Статуті Остаточна редакція 
1 1.2. Відкрите акціонерне 

товариство «Гідросила», (далі-
Товариство), створене у відповідності 
із законом України «Про господарські 
товариства» і Указом Президента 
України від 15 червня 1993 року № 
210/93 «Про корпоратизацію 
державних підприємств» шляхом 
перетворення державного підприємства 
Кіровоградського заводу «Гідросила» 
(підстава: наказ Міністерства 
машинобудування, військово-
промислового комплексу і конверсії 
України № 345 від 4 березня 1994 р.). 
 

1.2. Відкрите акціонерне 
товариство «Гідросила», (далі-
Товариство), створене у відповідності із 
законом України «Про господарські 
товариства» і Указом Президента 
України від 15 червня 1993 року № 
210/93 «Про корпоратизацію державних 
підприємств» шляхом перетворення 
державного підприємства 
Кіровоградського заводу «Гідросила» 
(підстава: наказ Міністерства 
машинобудування, військово-
промислового комплексу і конверсії 
України № 345 від 4 березня 1994 р.). 

Засновником ВАТ „Гідросила” 
є Міністерство промислової політики 
України „Мінпромполітики України” 
(Міністерство машинобудування, 
військово-промислового комплексу і 
конверсії України). 

2 4.9. Товариство несе 
відповідальність за своїми 
зобов’язаннями в межах належного 
йому майна, на яке згідно діючого 
законодавства  може бути звернене 
стягнення. 

4.9 Акціонерне товариство самостійно 
відповідає за своїми зобов’язаннями 
усім своїм майном. 

3 4.10. Товариство не несе 
відповідальності за зобов’язаннями 
акціонерів. 
Акціонери несуть відповідальність за 
зобов’язаннями Товариства в межах 
належних їм акцій. 
Акціонери, які не повністю оплатили 
акції, несуть відповідальність за 
зобов’язаннями Товариства також у 
межах несплаченої суми. 

4.10 Товариство не несе 
відповідальності за зобов’язаннями 
акціонерів. 
Акціонери не відповідають за 
зобов’язаннями Товариства і несуть 
ризик збитків, пов’язаних з діяльністю 
Товариства, у межах вартості акцій, що 
їм належать. 
Акціонери, які не повністю оплатили 
акції, у випадках, встановлених 
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стутутом, відповідають за 
зобов’язаннями Товариства у межах не 
оплаченої частини вартості належних їм 
акцій. 

4 6.5. Товариство має право 
збільшити статутний фонд, якщо всі 
раніше випущені акції повністю 
оплачені по вартості не нижче 
номінальної. 

 

6.5. Товариство має право збільшити 
статутний фонд, якщо всі раніше 
випущені акції повністю оплачені по 
вартості не нижче номінальної. 
Збільшення статутного фонду 
Товариства для покриття збитків не 
допускається. 

5 Стаття 7. Акції та акціонери 
Товариства. 

Стаття 7. Цінні папери та акціонери 
Товариства. 

6  7.9. Акціонерне товариство має право 
випускати облігації на суму, яка не 
перевищує розміру статутного фонду 
або розміру забезпечення, що надається 
Товариству з цією метою третіми 
особами. 

7  10.9 Акціонерне Товариство не має 
право оголошувати та виплачувати 
дивіденди: 
- до повної сплати всього статутного 
фонду; 
- при зменшенні вартості чистих активів 
Акціонерного товариства до розміру, 
меншого, ніж розмір статутного фонду і 
резервного фонду; 
- в інших випадках, встановлених 
законом. 
 

8 14.2. Правління призначається 
Спостережною Радою Товариства за 
поданням Голови правління –
генеральним директором терміном на 3 
роки у кількості не більше 9 осіб. 

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). 

Засідання правління 
скликаються головою правління згідно 
плану засідань, але не рідше одного 
разу на місяць. 

 

14.2. Правління призначається 
Спостережною Радою Товариства за 
поданням Голови правління –
Генеральним директором терміном на 3 
роки у кількості не більше 11 осіб. 

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). 

Засідання правління скликаються 
головою правління згідно плану 
засідань, але не рідше одного разу на 
місяць. 

 
9 Підпункт 12, п.14.4 ст.14 

розпорядження всім майном АТ, 
включаючи грошові кошти (з 
урахуванням обмежень встановлених 
статутом) 

 

10 Підпункт 15, п.14.4 ст.14  
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розгляд і вирішення кадрових питань, 
прийняття на роботу та звільнення з 
роботи співробіників АТ, застосування 
до них заходів заохочення та 
накладення стягнень; 

11 Підпункт 16, п.14.4 ст.14 
прийняття рішень про відрядження, 
включаючи закордонні ділові поїздки; 

 

12  Голова правління – Генеральний 
директор 
п.14.5 ст.14: 
10) розпоряджається всім майном АТ, 
включаючи грошові кошти (з 
урахуванням обмежень встановлених 
статутом); 

13  Голова правління – Генеральний 
директор 
п.14.5 ст.14: 
11) розглядає і вирішує кадрові питання, 
приймає рішення щодо прийняття на 
роботу та звільнення з роботи 
співробіників АТ, застосування до них 
заходів заохочення та накладення 
стягнень; 

14  Голова правління – Генеральний 
директор 
п.14.5 ст.14: 
12) приймає рішення про відрядження 
працівників та посадових осіб АТ, 
включаючи закордонні ділові поїздки; 

15 11.2 Посадовими особами 
органів управління Товариства є голова 
та члени Спостережної Ради 
Товариства, голова правління та члени 
правління і голова ревізійної комісії. 

Посадові особи відповідають за 
заподіяну ними Товариству шкоду 
відповідно до чинного законодавства 
України. 

11.2 Посадовими особами органів 
управління Товариства є голова та члени 
Спостережної Ради Товариства, голова 
правління та члени правління і голова 
ревізійної комісії. Голова правління є 
Генеральним директором за посадою. 

Посадові особи відповідають за 
заподіяну ними Товариству шкоду 
відповідно до чинного законодавства 
України. 

16 П. 13.2 
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 

П. 13.2 
Збори обирають з числа 

акціонерів Спостережну Раду 
Товариства, в кількості 5-ти акціонерів з 
терміном повноважень 5 років, а також 
затверджують Положення про 
Спостережну Раду Товариства. 

17 Спостережна Рада Наглядова рада 
 Була висунута пропозиція затвердити зміни до статуту відкритого 
акціонерного товариства „Гідросила” та зареєструвати нову редакцію Статуту. 
Делегувати право підпису та засвідчення нотаріально нової редакції статуту 
ВАТ „Гідросила” Голові правління – Генеральному директору Тітову Юрію 
Олександровичу. 
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Голосували: за – 76 847 598 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення:  
2. ЗАТВЕРДИТИ зміни до статуту відкритого акціонерного товариства 
„Гідросила” та зареєструвати нову редакцію Статуту. 
 Делегувати право підпису та засвідчення нотаріально нової редакції 
статуту ВАТ „Гідросила” Голові правління – Генеральному директору Тітову 
Юрію Олександровичу. 
 

По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного „Переобрання Спостережної 
Ради Товариства” слухали Возник Л.С. - акціонер, член Спостережної Ради 
ВАТ „Гідросила”. 
 
3.1. Запропонував відкликати Спостережну Раду Товариства у складі: 

 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. 

 
Голосували: за – 70 146 988 голосів (91,28 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 6 700 610 голосів (8,72%) 
 
Прийняте рішення:  
3.1. Відкликати членів Спостережної Ради Товариства у складі: 

 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. 

 
3.2. Запропонував обрати членами Спостережної Ради: 

 Штутман Павло Леонідович 
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 Бугреєв Гарій Васильович 
 Возник Леонід Степанович 
 Попов Михайло Іванович 
 АТЗТ „Гідрокомплект” 

 
Голосували: за – 70 146 988 голосів (91,28 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 6 700 610 голосів (8,72%) 
 
Прийняте рішення:  
Обрати членами Спостережної Ради: 

 Штутман Павло Леонідович 
 Бугреєв Гарій Васильович 
 Возник Леонід Степанович 
 Попов Михайло Іванович 
 АТЗТ „Гідрокомплект” 

 
 

 По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного „Переобрання 
Ревізійної комісії ВАТ „Гідросила” слухали Возник Л.С. - акціонер, член 
Спостережної Ради ВАТ „Гідросила”. 
 
 
4.1. Запропонував відкликати членів Ревізійної комісії Товариства у складі: 

 ЗАТ «Кіровоградська Промислова Компанія» - директор Калапа С.Г., 
 ТОВ «Піраміс» - директор Попов М.І., 
 ТОВ «Оріон – М» - директор Сендецький І.О. 

 
Голосували: за – 76 847 598 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення:  
4.1. Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства у складі: 

 ЗАТ «Кіровоградська Промислова Компанія» - директор Калапа С.Г., 
 ТОВ «Піраміс» - директор Попов М.І., 
 ТОВ «Оріон – М» - директор Сендецький І.О. 

 
 
4.2. Запропонував обрати членами Ревізійної комісії: 

 ЗАТ „Кіровоградська промислова компанія” 
 ТОВ „Піраміс” 
 ТОВ „Сіріус – М” 
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Голосували: за – 70 146 988 голосів (91,28 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 6 700 610 голосів (8,72%) 
 

До правління ВАТ „Гідросила” надійшла пропозиція від акціонера Батрак 
В’ячеслава Антоновича про обрання його до складу ревізійної комісії. Возник 
Л.С. зачитав лист, що надійшов до правління Товариства. 
 „04 листопада 2004 року. 
Про участь у зборах акціонерів. 
 Прошу оголосити на зборах акціонерів при розгляді четвертого питання 
порядку денного – як виступ кандидата до складу Ревізійної комісії. 
 

Шановне Товариство. 
 З поважних причин я не можу бути присутнім на зборах акціонерів і тому 
звертаюсь до Вас письмово, зі стислим викладенням головного – того про що я 
мав намір сказати при виступі. 
 Діяльність ревізійної комісії в управлінні акціонерним товариством це: 
- гарантія участі кожного акціонера в управлінні товариством, 
- встановлення партнерських стосунків між товариством та громадськістю між 
суспільними та приватними інтересами, 
- гармонізація відносин між товариством та державою, 
- створення іміджу товариства як прозорого і відкритого товариства, 
- запорука розвитку товариства в національній економіці та на світових ринках, 
встановлення партнерських стосунків між конкурентами. 
 Про себе: 
рік народження – березень 1954 року, 
освіта – Київський державний Університет ім.Т.Шевченка, 
спеціальність – економічна кібернетика, 
кваліфікація – економіст-математик, 
професійна діяльність – журналістика.” 
 
 
4.3. Запропонував обрати членом Ревізійної комісії: 

  Батрак В.А. – акціонера. 
 
Голосували: за – 210 голосів (0,00 %) 
   проти – 67 869 095 голосів (88,32%) 
   утрималось – 8 978 293 голоси (11,68%) 
 
Прийняте рішення:  
Обрати до складу ревізійної комісії ВАТ „Гідросила”: 

 ЗАТ „Кіровоградська промислова компанія” 
 ТОВ „Піраміс” 
 ТОВ „Сіріус – М” 
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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                                      Л.С.Возник 
 
 
 Секретар зборів                                                    В.А.Прасол 
 


