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П Р О Т О К О Л   № 9 
річних загальних зборів акціонерів 

відкритого акціонерного товариства “Гідросила” 
від 27 травня 2005 року 

 
м. Кіровоград     час відкриття зборів: 10:00 годин 
 
 Голова Правління – Генеральний директор ВАТ “Гідросила” Тітов Ю.О. 
повідомив, що згідно ст.45 Закону України “Про господарські товариства”, 
ст.11.6, 11.6.1 статуту, Наглядова Рада Товариства за поданням Правління, на 
своєму засіданні від 03 березня 2005 року (протокол № 17) прийняла рішення 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Гідросила” 
27 травня 2005 року о 10:00. 
 Рішенням Наглядової 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 – Генерального директора Тітова Ю.О., 
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 27 травня 2005 року зареєструвалось 18 
акціонерів та їх представників, котрі володіють 68 996 197 голосами, що 
становить 88,146 % від загальної кількості акцій відкритого акціонерного 
товариства “Гідросила”. 

Голова Правління – Генеральний директор Тітов Ю.О. на підставі 
повідомлення Голови мандатної комісії про наявність кворуму зборів, відкрив 
чергові загальні збори акціонерів ВАТ “Гідросила”. 

Голова Правління – Генеральний директор Тітов Ю.О. повідомив що, 
Наглядова Рада Товариства затвердила голову та секретаря зборів (протокол 
№20 від 29.04.2005р.). 
Голова зборів – Возник Леонід Степанович, 
Секретар – Прасол Вадим Анатолійович. 
 Голова Правління – Генеральний директор запропонував голові та 
секретареві зборів приступити до виконання своїх обов’язків. 
 Голова зборів Возник Леонід Степанович довів до відома інформацію, що 
Наглядова Рада ВАТ „Гідросила” затвердила лічильну комісію в складі: 
Голова лічильної комісії Гетман О.П. 
Члени лічильної комісії Шинкорук О.Є., 
 Згама Т.В., 
 Шаповалова О.А., 
 Кисельова Т.В. 
 
Голова зборів: Лічильну комісію прошу приступити до роботи. 
 
Голова зборів: Наглядова Рада на своєму засіданні 29 квітня 2005р. затвердила 
регламент роботи зборів (протокол №20). 
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1. Для доповіді звітів 
по першому питанню  25 хв. 
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. Запитання подавати в письмовій формі. 
7. Довідки, оголошення після закінчення зборів. 
8. 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 Наглядової Ради Товариства 03 березня 2005 року (протокол № 17).  
 Згідно вимог чинного законодавства повідомлення про проведення зборів 
акціонерів опубліковано в офіційному виданні фондового ринку “Інвестиційній 
газеті” № 14 від 01.04.05р та в газеті “Народне слово” № 38 від 07.04.05р. 
Публікація проведена своєчасно, за 45 днів до дня 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 включені 
питання: 
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2004 рік. 
2. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за звітний період. 
3. Звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період, висновок Ревізійної 

комісії по річному звіту і балансу за 2004 рік. 
4. Затвердження звіту, балансу та розподілу прибутку за 2004 рік. 
5. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2005 рік. 
6. Затвердження результатів підписки на акції додаткового випуску ВАТ 

“Гідросила” (третя емісія). 
7. Затвердження змін редакції статуту Товариства в зв’язку із зміною 

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

8. Відкликання та вибори Наглядової Ради. 
9. Відкликання та вибори Ревізійної комісії. 
10. Відкликання та вибори Голови правління – Генерального директора 

Товариства. 
11. Про внесення доповнень до статуту Товариства: ст.3 „Цілі та предмет 

діяльності”, п.3.2. „Предметом діяльності Товариства є:”, 
доповнити п.15) „діяльність у сфері архітектури та будівництва, в тому числі 

проектно – кошторисні роботи”. 
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По ПЕРШОМУ питанню порядку денного “Звіт Правління про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2004 рік” 
Слухали: Тітова Ю.О. – Голову Правління - Генерального директора ВАТ 
“Гідросила”.        (звіт додається). 
 
 

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

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

 
 

По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного “Звіт Ревізійної комісії про 
роботу за звітний період. Висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу 
за 2004 рік”. 
Слухали: Чередниченко М.І. – уповноважену особу Ревізійної комісії  
          (звіт додається). 
 
Голова зборів: Необхідно прийняти рішення по першим трьом питанням 
порядку денного. 
 
Голова зборів: Пропоную Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності ВАТ “Гідросила” за 2004 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти  - 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: Звіт Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності ВАТ “Гідросила” за 2004 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голова зборів: Пропоную звіт Наглядової Ради ВАТ “Гідросила” про діяльність 
за 2004 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: Звіт Наглядової Ради ВАТ “Гідросила” про діяльність за 
2004 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
 
Голова зборів: Пропоную звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період, 
висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2004 рік 
ЗАТВЕРДИТИ. 
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Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   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 2004 рік 
ЗАТВЕРДИТИ. 
 

По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного “Затвердження звіту, 
балансу та розподілу прибутку за 2004 рік”. 
Слухали: Бородавкіну О.І. – головного бухгалтера ВАТ “Гідросила”  
          (доповідь додається).  
 
Голова зборів: Ставлю на голосування. 
 
4.1. ЗАТВЕРДИТИ фінансовий звіт, баланс та розподіл прибутку ВАТ 
“Гідросила” за 2004 рік. 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 

 
4.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, нерозподілену частину 
прибутку за 2004 рік направити на розвиток і вдосконалення виробництва та 
оновлення необоротних активів. 
 
Голосували: за – 68 995 887 голосів – (99,9996 %) 
   проти – 310 голосів – (0,0004 %) 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняті рішення: 
4.1. ЗАТВЕРДИТИ фінансовий звіт, баланс і розподіл прибутку ВАТ 
“Гідросила” за 2004 рік. 
4.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, нерозподілену частину 
прибутку за 2004 рік направити на розвиток і вдосконалення виробництва та 
оновлення необоротних активів. 
 

По П’ЯТОМУ питанню порядку денного “Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2005 рік” 
Слухали: Василенко І.М. – фінансового директора ВАТ “Гідросила” 
          (доповідь додається) 
 
Голова зборів: План розподілу прибутку на 2005 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 



 5 

 
Прийняте рішення: План розподілу прибутку на 2005 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 

По ШОСТОМУ питанню порядку денного „Затвердження результатів 
підписки на акції додаткового випуску ВАТ „Гідросила” (третя емісія)”. 
Слухали: Возник Л.С. – члена Наглядової Ради ВАТ „Гідросила”, який доповів: 
 
 На виконання рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Гідросила» від 
05.11.04р. протокол № 8 відповідальні особи емітента за проведення підписки 
на акції додаткового випуску в складі Корнева Валерія Миколайовича, Возника 
Леоніда Степановича, Гетман Ольги Павлівни, Шинкорук Олексія 
Євгенійовича в період з 11 по 26 квітня провели підписку на акції додаткового 
випуску.  
 Результати підписки на акції додаткового випуску наступні:  
1 – й етап: фізичні особи підписались на 2 тисячі 103 шт. акцій на загальну 
суму 105 гривень 15копійок. 
  Юридичні особи підписались на 105 мільйонів 649 тисяч 320 шт. 
акцій на загальну суму 5 мільйонів 282 тисячі 466 гривень. 
 Всього на першому етапі проведена підписка на 105 мільйонів 651 тисяча  
423 шт. акцій на загальну суму 5 мільйонів 282 тисячі 571 гривня 15 коп.  
2 –й етап: фізичні особи підписались на 100шт. акцій на  загальну суму 5 
гривень. 
  Юридичні особи підписались на 16 мільйонів 73 тисячі 477 шт. 
акцій на загальну суму 803 тисячі 678 гривень 85 коп. 
 Всього на другому етапі проведена підписка на 16 мільйонів 73 тисячі 577 
шт. акцій  на загальну суму 803 тисячі 678 гривень 85 коп. 
 
На протязі двох етапів : 
 Покрито підпискою 121 мільйон 725 тисяч штук  простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,05 грн.( п’ять копійок), на загальну суму 6 мільйонів 
86 тисяч 250 гривень.  
Грошових коштів сплачено 609 тисяч 24 гривні 36 коп. 
 Звіт про результати підписки на акції додаткового випуску ( третя емісія) 
зареєстровано Державною Комісією з Цінних паперів та Фондового ринку 18 
травня 2005року.  
 До дня проведення нинішніх зборів за акції додаткового випуску 
сплачено 1 826 185,63 гривень, що становить 30% від суми об’явленої емісії.  
 
 На підставі вищевикладеного, підписка на акції додаткового випуску 
(третьої емісії) ВАТ «Гідросила», згідно чинного законодавства України 
ВІДБУЛАСЯ.  
 
Пропоную: 
 6.1. Затвердити результати підписки на акції додаткового випуску ВАТ 
«Гідросила» (третьої емісії) в кількості 121 725 000 (сто двадцять один мільйон 
сімсот двадцять п’ять тисяч штук) на загальну суму 6 086 250 (шість мільйонів 
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вісімдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) гривень, номінальною вартістю 0,05 
гривень (п’ять копійок) кожна.  
 
 6.2. Збільшити статутний фонд ВАТ “Гідросила” на 6 086 250 (шість 
мільйонів вісімдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) гривень, поділений на 
121 725 000 (сто двадцять один мільйон сімсот двадцять п’ять тисяч) штук 
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна. 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
6.1. Затвердити результати підписки на акції додаткового випуску ВАТ 
«Гідросила» (третьої емісії) в кількості 121 725 000 (сто двадцять один мільйон 
сімсот двадцять п’ять тисяч штук) на загальну суму 6 086 250 (шість мільйонів 
вісімдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) гривень, номінальною вартістю 0,05 
гривень (п’ять копійок) кожна.  
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
 У голосуванні з питання порядку денного „Затвердження результатів 
підписки на акції додаткового випуску ВАТ „Гідросила” (третя емісія)” брали 
участь 68 996 197 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих голосів 
акціонерів та їх представників. 
 За затвердження результатів підписки на акції додаткового випуску ВАТ 
„Гідросила” (третя емісія) голосувало 68 996 197 голосів, що становить 100 % 
від зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників. 
 
Прийняте рішення:  
6.1. ЗАТВЕРДИТИ результати підписки на акції додаткового випуску ВАТ 
«Гідросила» (третьої емісії) в кількості 121 725 000 (сто двадцять один мільйон 
сімсот двадцять п’ять тисяч штук) на загальну суму 6 086 250 (шість мільйонів 
вісімдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) гривень, номінальною вартістю 0,05 
гривень (п’ять копійок) кожна.  
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
6.2. Збільшити статутний фонд ВАТ “Гідросила” на 6 086 250 (шість мільйонів 
вісімдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) гривень, поділений на 121 725 000 (сто 
двадцять один мільйон сімсот двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних 
акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна. 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення:  
6.2. ЗБІЛЬШИТИ статутний фонд ВАТ “Гідросила” на 6 086 250 (шість 
мільйонів вісімдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) гривень, поділений на 
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121 725 000 (сто двадцять один мільйон сімсот двадцять п’ять тисяч) штук 
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна. 
 

По СЬОМОМУ 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. – член Наглядової Ради ВАТ „Гідросила”, який зазначив: 

 
Шановні акціонери! 

Тільки що, при розгляді 6 – го  питання порядку денного Зборів ми прийняли 
рішення про збільшення статутного фонду на суму проведеної емісії.  
 
 ВНОШУ ПРОПОЗИЦІЮ :  
 
 Затвердити зміни редакції статуту Товариства в зв’язку із зміною 
статутного фонду на підставі проведеної підписки на акції додаткового випуску 
(третьої емісії) ВАТ «Гідросила:  
 
Статтю 6.1. статуту ВАТ «Гідросила» викласти в редакції:  
«Статутний фонд Товариства становить 10 000 000 ( десять мільйонів ) гривень, 
поділений на 200 000 000 ( двісті мільйонів ) простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,05 гривень(п’ять копійок) кожна.  
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
7.1. Затвердити зміни редакції статуту Товариства в зв’язку із зміною 
статутного фонду на підставі проведеної підписки на акції додаткового випуску 
ВАТ “Гідросила”: 
 
Статтю 6.1. статуту ВАТ “Гідросила” викласти в редакції:  
 “Статутний фонд Товариства становить 10 000 000 (десять мільйонів) 
гривень поділений на 200 000 000 (двісті мільйонів) простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,05 гривень (п’ять копійок) кожна”. 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів  
 
 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 68 996 197 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих голосів 
акціонерів та їх представників.  
 За затвердження змін редакції статуту Товариства в зв’язку із зміною 
статутного фонду на підставі проведеної підписки на акції третьої емісії 
голосувало 68 996 197 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих голосів 
акціонерів та їх представників. 
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Прийняте рішення: 
7.1. Затвердити зміни редакції статуту Товариства в зв’язку із зміною 
статутного фонду на підставі проведеної підписки на акції додаткового випуску 
ВАТ “Гідросила”: 
 
Статтю 6.1. статуту ВАТ “Гідросила” викласти в редакції:  
 “Статутний фонд Товариства становить 10 000 000 (десять мільйонів) 
гривень поділений на 200 000 000 (двісті мільйонів) простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,05 гривень (п’ять копійок) кожна”. 
 
 
 По ВОСЬМОМУ питанню порядку денного „Відкликання та вибори 
Наглядової Ради”. 
Слухали: Возник Л.С. – члена Наглядової Ради ВАТ „Гідросила”, який 
запропонував: 
8.1. Відкликати Наглядову Раду у повному складі: 

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

 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення:  
8.1. Відкликати Наглядову Раду у повному складі: 

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

 
Возник Л.С. – акціонер ВАТ „Гідросила” запропонував: 
8.2. Обрати членами Наглядової Ради ВАТ «Гідросила» акціонерів : 

 Штутман Павло Леонідович 
 Тітов Юрій Олександрович 
 Бугреєв Гарій Васильович 
 Возник Леонід Степанович 
 АТЗТ „Гідрокомплект” 

 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
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Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення:  
8.2. Обрати членами Наглядової Ради ВАТ «Гідросила» акціонерів : 

 Штутман Павло Леонідович 
 Тітов Юрій Олександрович 
 Бугреєв Гарій Васильович 
 Возник Леонід Степанович 
 АТЗТ „Гідрокомплект” 

 
 По ДЕВ’ЯТОМУ питанню порядку денного „Відкликання та вибори 
Ревізійної комісії” 
Слухали Возник Л.С. – члена Наглядової Ради, який запропонував: 
 
9.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі: 

 ЗАТ „Кіровоградська промислова компанія” 
 ТОВ „Піраміс” 
 ТОВ „Сіріус – М” 

 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення:  
9.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі: 

 ЗАТ „Кіровоградська промислова компанія” 
 ТОВ „Піраміс” 
 ТОВ „Сіріус – М” 

 
Возник Л.С. – член Наглядової Ради ВАТ „Гідросила” запропонував: 
 
9.2. Обрати членами Ревізійної комісії ВАТ «Гідросила» акціонерів: 

 ТОВ „Оріон-М” 
 ЗАТ „Кіровоградська промислова компанія” 
 ТОВ „Сіріус – М” 

 
 Голова зборів повідомив акціонерам, що до правління ВАТ „Гідросила” 
надійшла пропозиція від акціонера Батрак В’ячеслава Антоновича про обрання 
його до складу ревізійної комісії і зачитав лист, що надійшов до правління 
Товариства 06 квітня 2005 року: 
 „Прошу згідно Конституції України – ст.41, на чергових зборах 
акціонерів ВАТ „Гідросила” 27 травня 2005 року, в п.9 порядку денного, 
включити мою кандидатуру для обрання до складу ревізійної комісії. 
З повагою Батрак В.А.” 
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Голова зборів: Ставлю на голосування кандидатури до складу Ревізійної комісії 
в порядку черговості поданих пропозицій. 
9.1. Обрати членом Ревізійної комісії: 

 ТОВ „Оріон – М” 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 голосів 
 
9.2. Обрати членом Ревізійної комісії: 

 ЗАТ „Кіровоградська промислова компанія” 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 голосів 
 
9.3. Обрати членом Ревізійної комісії: 

 ТОВ „Сіріус – М” 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 голосів 
 
9.4. Обрати членом Ревізійної комісії: 

  Батрак В.А. 
 
Голосували: за – 520 голосів (0,001 %)  
   проти – 67 865 290 голосів (98,361 %) 
   утрималось – 1 130 387 голосів (1,638 %) 
 
 
Голова зборів: По підсумках голосування до складу Ревізійної комісії ВАТ 
«Гідросила» обрано акціонерів: 

 ТОВ „Оріон-М” 
 ЗАТ „Кіровоградська промислова компанія” 
 ТОВ „Сіріус – М” 

 
 
 По ДЕСЯТОМУ питанню порядку денного „Відкликання та вибори 
Голови правління – Генерального директора Товариства”. 
 
Слухали: Голову Наглядової Ради ВАТ „Гідросила” Штутмана Павла 
Леонідовича, який запропонував: 
10.1. Відкликати Голову правління – Генерального директора ВАТ “Гідросила” 
Тітова Юрія Олександровича. 
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Голова зборів: Ставлю на голосування: 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення:  
10.1. Відкликати Голову правління – Генерального директора ВАТ “Гідросила” 
Тітова Юрія Олександровича. 
 
 
 Слово для пропозиції по виборах Голови Правління – Генерального 
директора надано Голові Наглядової Ради Штутману Павлу Леонідовичу, який 
запропонував: 
10.2. Обрати Головою правління – Генеральним директором ВАТ “Гідросила” 
Шамшура Олександра Захаровича. 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
10.2. Обрати Головою правління – Генеральним директором ВАТ “Гідросила” 
Шамшура Олександра Захаровича. 
 
Голосували: за – 68 995 887 голосів – (99,9996 %) 
   проти – 310 голосів – (0,0004 %) 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: 
10.2. Обрати Головою правління – Генеральним директором ВАТ “Гідросила” 
Шамшура Олександра Захаровича. 
 
Голова зборів: пропоную 
10.3. Наглядовій Раді затвердити контракт з Головою правління – Генеральним 
директором ВАТ „Гідросила” Шамшуром Олександром Захаровичем. 
Уповноважити Голову Наглядової Ради підписати контракт від імені 
Товариства. 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
10.3. Наглядовій Раді затвердити контракт з Головою правління – Генеральним 
директором ВАТ „Гідросила” Шамшуром Олександром Захаровичем. 
Уповноважити Голову Наглядової Ради підписати контракт від імені 
Товариства. 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
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Прийняте рішення:  
10.3. Наглядовій Раді затвердити контракт з Головою правління – Генеральним 
директором ВАТ „Гідросила” Шамшуром Олександром Захаровичем. 
Уповноважити Голову Наглядової Ради підписати контракт від імені 
Товариства. 
 
 
 По ОДИНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного „Про внесення 
доповнень до статуту Товариства: ст.3 „Цілі та предмет діяльності”, п.3.2. 
„Предметом діяльності Товариства є:”, 

доповнити п.15) „діяльність у сфері архітектури та будівництва, в тому числі 
проектно – кошторисні роботи”. 
 
Слухали: Возник Л.С., який довів, що Правління Товариства направило 
подання ПРО ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ в зв’язку з 
виробничою необхідністю. 
Подання розглянуто та узгоджено Наглядовою Радою. 
 
Голова зборів: запропонував 
Статтю 3. „ Цілі та предмет діяльності”  
Пункт 3.2. „Предметом діяльності Товариства є :”  
 Доповнити пунктом 15. наступного змісту:  
„Діяльність у сфері архітектури та будівництва, в тому числі проектно – 
кошторисні роботи”. 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
11.1. Статтю 3. „Цілі та предмет діяльності”  
Пункт 3.2. „Предметом діяльності Товариства є:”  
 Доповнити пунктом 15. наступного змісту:  
„Діяльність у сфері архітектури та будівництва, в тому числі проектно – 
кошторисні роботи”. 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення:  
11.1. Статтю 3. „Цілі та предмет діяльності”  
Пункт 3.2. „Предметом діяльності Товариства є:”  
Доповнити пунктом 15. наступного змісту:  
„Діяльність у сфері архітектури та будівництва, в тому числі проектно – 
кошторисні роботи”. 
 
Голова зборів: запропонував 
11.2. Правлінню ВАТ “Гідросила” в зв’язку з прийняттям змін до Статуту ВАТ 
„Гідросила” зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства згідно вимог 
чинного законодавства України. 
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11.3. Делегувати право підпису нової редакції Статуту ВАТ «Гідросила»  
Голові Правління – Генеральному директору Шамшуру Олександру 
Захаровичу. 
 
Голова зборів: Ставлю на голосування: 
11.2. Правлінню ВАТ “Гідросила” в зв’язку з прийняттям змін до Статуту ВАТ 
„Гідросила” зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства згідно вимог 
чинного законодавства України. 
11.3. Делегувати право підпису нової редакції Статуту ВАТ «Гідросила»  
Голові Правління – Генеральному директору Шамшуру Олександру 
Захаровичу. 
 
Голосували: за – 68 996 197 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення:  
 
11.2. Правлінню ВАТ “Гідросила” в зв’язку з прийняттям змін до Статуту ВАТ 
„Гідросила” зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства згідно вимог 
чинного законодавства України. 
11.3. Делегувати право підпису нової редакції Статуту ВАТ «Гідросила»  
Голові Правління – Генеральному директору Шамшуру Олександру 
Захаровичу. 
 
 
 
Голова зборів: Шановні акціонери, збори об'являю закритими. 
 
 
 
 
 Голова загальних зборів     Л.С.Возник 
 акціонерів ВАТ „Гідросила” 
 
 
 Секретар загальних зборів     В.А.Прасол 
 акціонерів ВАТ „Гідросила” 


