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П Р О Т О К О Л   № 11 
чергових загальних зборів акціонерів 

відкритого акціонерного товариства “Гідросила” 
від 20 квітня 2007 року 

 
м. Кіровоград                                                         час відкриття зборів: 9:00 годин 
 
 
 В.о.Голови Правління ВАТ “Гідросила” Юрченко І.А. повідомив, що 
згідно ст.45 Закону України “Про господарські товариства”, ст.11.6, 11.6.1 
статуту, Наглядова Рада Товариства на своєму засіданні від 11 грудня 2006 
року (протокол № 21) прийняла рішення про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів ВАТ “Гідросила” 20 квітня 2007 року о 9:00. 
 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 В.о.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 9 годину 00 хвилин 20 квітня 2007 року зареєструвалось 18 
акціонерів та їх представників, котрі володіють 198 570 174 голосами, що 
становить 99,285 % від загальної кількості акцій відкритого акціонерного 
товариства “Гідросила”. 

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

В.о.Голови Правління Юрченко І.А. повідомив що, Наглядова Рада 
Товариства затвердила голову та секретаря зборів (протокол № 21 від 
11.12.2006р.). 
Голова зборів – Возник Леонід Степанович. 
Секретар – Гетман Ольга Павлівна. 
 В.о.Голови Правління запропонував голові та секретареві зборів 
приступити до виконання своїх обов’язків. 
  

Голова зборів Возник Л.С. довів до відома інформацію, що Наглядова 
Рада ВАТ „Гідросила” затвердила лічильну комісію в складі: 
Голова лічильної комісії Шинкорук Олексій Євгенович 
Члени лічильної комісії:  Деркаченко Юрій Олександрович 
 
Голова зборів: Лічильну комісію прошу приступити до роботи. 
 
Голова зборів: Наглядова Рада на своєму засіданні 11.12.2006р. затвердила 
регламент роботи зборів (протокол № 21). 
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1. Для доповіді звітів  
по першому питанню 15 хв.   по четвертому питанню 5 хв. 
по другому питанню 10 хв.   по п’ятому питанню  5 хв. 
по третьому питанню 7  хв.   по шостому питанню  5 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. 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. 
8. Збори закінчити сьогодні за 1,5 – 2 години роботи без перерви. 
 
Голова зборів: 
 Порядок денний нинішніх загальних зборів акціонерів був затверджений 
на засіданні Наглядової Ради Товариства 11 грудня 2006 року (протокол №21). 
 Згідно вимог чинного законодавства повідомлення про проведення зборів 
акціонерів опубліковано в офіційному виданні фондового ринку - газеті 
“Бюлетень. Цінні папери України” № 45 від 26 лютого 2007р та в газеті 
“Народне слово” № 20 від 22 лютого 2007р. 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 чергових загальних зборів акціонерів 
включені питання: 
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ 

„Гідросила” за 2006 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 2006 рік. 
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2006 рік. 
5. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2006 рік  
6. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2007 рік. 
7. Про збільшення статутного фонду шляхом приватного (закритого) 
розміщення цінних паперів серед заздалегідь визначеного кола осіб, а саме  
акціонерів Товариства. 
8.Про зміни до Статуту. 
 
 

По ПЕРШОМУ питанню порядку денного “Звіт Правління про 
результати фінансово-господарської діяльності ВАТ “Гідросила” за 2006 рік” 
Слухали: Юрченко І.А.. – В.о.Голови Правління - Генерального директора 
ВАТ “Гідросила”.      (звіт додається). 
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В.о.Голови Правління - Генерального директора ВАТ “Гідросила” 
Юрченко І.А. розкрив інформацію про роботу Правління в 2006 році, приділив 
увагу таким напрямкам як виробництво і продаж готової продукції, фінансові 
результати і витрати виробництва (розкриті основні причині збитковості 
роботи), фінансові показники, персонал і продуктивність праці, якість 
продукції, проекти і інновації, капітальні інвестиції, інформаційні технології. 
 
 

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

Слухали: Штутмана П.Л. – Голову Наглядової Ради акціонерного 
товариства “Гідросила”      (звіт додається). 
 
 Голова Наглядової Ради Штутман П.Л. в своїй доповіді розкрив питання, 
які розглядалися на засіданнях Наглядової Ради; про якість продукції, що 
виробляється на підприємстві: «Цілі ВАТ «Гідросила» в області якості», а 
також перспективні питання в області якості на 2007 рік. Зазначені комплекс 
робіт, проведених Товариством в 2006 році: створення самостійних 
підприємств, переоформлення прав власності на земельні ділянки, перехід на 
споживання електроенергії по 1-му класу, будівництво підстанції 6-10 Квт, 
введення в експлуатацію котельної. Окремо підкреслено про додатковий випуск 
акцій Товариства, що дало змогу залучити додатковий капітал; про освоєння 
нових видів продукції. 

Голова Наглядової Ради Штутман П.Л. запропонував затвердити звіт 
Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Гідросила” 
за 2006 рік та звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за звітний період. 
 
 

По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного “Звіт Ревізійної комісії про 
роботу за звітний період. Висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу 
за 2006 рік”. 
Слухали: Стеблину В.І. – Голову Ревізійної комісії ВАТ “Гідросила”. 
          (звіт додається). 
 
 Голова Ревізійної комісії Стеблина В.І. розкрив інформацію по 
проведеним перевіркам, а також зазначив, що за звітний період суттєвих 
порушень, фактів завдання шкоди акціонерам та Товариству не виявлено. 
Фактів нецільового використання коштів, матеріальних цінностей та фактів 
зловживань посадовими особами не встановлено. 
 Голова Ревізійної комісії Стеблина В.І. запропонував затвердити звіт 
Ревізійної комісії про роботу за звітний період. Затвердити висновок ревізійної 
комісії по річному звіту і балансу за 2006 рік. 
 

Голова зборів: Необхідно прийняти рішення по першим трьом питанням 
порядку денного. 
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Пропоную звіт Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності ВАТ “Гідросила” за 2006 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 198 570 174 голосів ( 100,0 %) 
   проти - 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: 
1 Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ 
“Гідросила” за 2006 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
 

Голова зборів: Пропоную звіт Наглядової Ради ВАТ “Гідросила” про 
діяльність за звітний період ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 198 570 174  голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення:  
2. Звіт Наглядової Ради ВАТ “Гідросила” про діяльність за звітний період 
ЗАТВЕРДИТИ. 
 
 

Голова зборів: Пропоную звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний 
період і висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2006 рік 
ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 185 443 482 голосів ( 93,39 %) 
   проти – 13 126 692 голосів ( 6,61 %) 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення:  
3. Звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період. Висновок Ревізійної 
комісії по річному звіту та балансу за 2006 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 

По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного “Затвердження річної 
фінансової звітності Товариства за 2006 рік” 
Слухали: Бородавкіну О.І. – головного бухгалтера ВАТ “Гідросила”  
          (доповідь додається).  

 Головний бухгалтер Бородавкіна О.І. зазначила, що фінансова, 
статистична і податкова звітність складається і надається акціонерним  в 
терміни, передбачені чинним законодавством з питань оподаткування і 
організації бухгалтерського обліку та звітності. 

Достовірність і повнота річної звітності підтверджена аудиторським 
висновком фірми "Галентина" №3 від 27.02.2007р. 



 5 

 В звіті головного бухгалтера надані пояснення та розшифровки по ф. 1 
Баланс та ф. 2 Звіт про фінансові результати. За підсумками діяльності ВАТ 
«Гідросила» фінансовий результат від звичайної діяльності за 2006 рік 
становить 3900 тис. грн. збитку. 
 Головний бухгалтер Бородавкіна О.І. запропонувала затвердити річний 
звіт Товариства за 2006 рік. 
 

Голова зборів: Ставлю на голосування. 
4. Фінансовий звіт ВАТ «Гідросила» за 2006рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 185 443 482 голосів ( 93,39 %) 
   проти – 13 126 692 голосів ( 6,61 %) 
   утрималось – 0 голосів 

 
Прийняті рішення: 
4. Фінансовий звіт ВАТ «Гідросила» за 2006рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
 

По П’ЯТОМУ питанню порядку денного “ Визначення порядку покриття 
збитків Товариства за 2006 рік” 
Слухали: Бородавкіну О.І. – головного бухгалтера ВАТ “Гідросила” з 
пропозицією провести покриття збитків за 2006 рік за рахунок нерозподіленого 
прибутку минулих років. 
 

Голова зборів: Порядок покриття збитку Товариства за 2006 рік з 
нерозподіленого прибутку минулих років ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 185 443 482 голосів ( 93,39 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 13 126 692 голосів ( 6,61 %) 
 
Прийняте рішення:  
5. Порядок покриття збитку Товариства за 2006 рік з нерозподіленого прибутку 
минулих років ЗАТВЕРДИТИ. 
 
 

По ШОСТОМУ питанню порядку денного “Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2007 рік” 
Слухали: Василенко І.М. – фінансового директора ВАТ “Гідросила”. 
 
 Фінансовий директор Василенко І.М. зазначив, що відповідно до 
розробленого і затвердженого Бізнес-плану на 2007 рік, планується отримати 
прибуток в розмірі 220 тис.грн. В Бізнес-плані на 2007 рік враховані зростання 
тарифів на газ, воду, електроенергію на рівні 2006 року, зростання вартості 
матеріалів та зростання обсягів виробництва. Запропоновані статті витрат 
планових показників прибутку на 2007 рік.  (матеріали додаються) 
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 Фінансовий директор Василенко І.М. запропонував планові показники 
прибутку на 2007 рік затвердити та запланований прибуток в розмірі  
220 тис.грн. направити на капітальні інвестиції, безпосередньо на оновлення 
виробничого обладнання. 
 

Голова зборів: Планові показники прибутку на 2007 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
Голосували: за – 185 443 482 голосів ( 93,39 %) 
   проти – 13 126 692 голосів ( 6,61 %) 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення:  
6.1. Планові показники прибутку на 2007 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
 
 

Голова зборів: Запланований прибуток 2007 року направити на 
капітальні інвестиції, на оновлення  виробничого обладнання. 
 
Голосували: за – 185 443 482 голосів ( 93,39 %) 
   проти – 13 126 692 голосів ( 6,61 %) 
   утрималось – 0 голосів 
 
Прийняте рішення: 
6.2. Запланований прибуток 2007 року  направити на капітальні інвестиції, на 
оновлення  виробничого обладнання. 
 
 

По СЬОМОМУ питанню порядку денного “Про збільшення статутного 
фонду шляхом приватного (закритого) розміщення цінних паперів серед 
заздалегідь визначеного кола осіб, а саме  акціонерів Товариства” 

Слухали: Возник Л.С. – акціонера, члена Наглядової Ради ВАТ 
„Гідросила”. 
 

Членом Наглядової Ради ВАТ «Гідросила» Возник Л.С. була висунута 
пропозиція: питання про збільшення статутного фонду шляхом приватного 
(закритого) розміщення цінних паперів серед заздалегідь визначеного кола осіб, 
а саме акціонерів товариства - зняти з розгляду. 
 
 Голова зборів: Прошу проголосувати за дану пропозицію. 
 
Голосували: за – 198 570 174 голосів ( 100,0 %) 
   проти – 0 голосів 
   утрималось – 0 голосів 
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Прийняте рішення:  
7. Не приймати рішення щодо збільшення статутного фонду ВАТ “Гідросила” 
на суму 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) гривень шляхом емісії додаткової 
кількості акцій загальною кількістю 280 000 000 (двісті вісімдесят мільйонів) 
штук. 
 
 

По ВОСЬМОМУ питанню порядку денного “Про зміни до Статуту”. 
Слухали: Возник Л.С. - акціонера, члена Наглядової Ради ВАТ 

„Гідросила”, який запропонував дане питання зняти з розгляду в зв’язку з тим, 
що загальними зборами акціонерів не розглядалося питання про збільшення 
статутного фонду шляхом приватного (закритого) розміщення цінних паперів 
серед заздалегідь визначеного кола осіб, а саме акціонерів товариства. 
 
 Голова зборів: Прошу проголосувати за дану пропозицію. 
 
Голосували: за – 198 570 174 голосів (100 %) 
   проти – 0 
   утрималось – 0 
 
Прийняте рішення:  

8. Не приймати рішення щодо внесення змін до статуту відкритого 
акціонерного товариства „Гідросила”. 
 
 
 Голова зборів: Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів 
розглянуті. У кого будуть запитання? 
 
 Лимаренко Анатолій Олексійович звернувся до акціонерів і висловив 
свою занепокоєність текучістю кадрів, умовами роботи молодих робітників, 
несвоєчасного фінансування за матеріали, що в свою чергу тягне несвоєчасну 
поставку матеріалів, СОЖ, масла та ін. На підприємстві останнім часом 
збільшилася номенклатура продукції, але якість продукції не відповідає 
світовим вимогам. На підприємстві немає змагань за звання кращий токар, 
кращий фрезерувальник, немає змагань за кращі показники з якості. 
 
 Голова Наглядової Ради Товариства Штутман П.Л. зазначив, що 
зауваження вірні. Але на підприємстві багато приділяється уваги саме якості 
продукції: отримано сертифікат якості ІСО 9001, впроваджується система 5S та 
інші. Для того, що б ВАТ «Гідросила» було кращою провідною компанією на 
ринку гідравліки, необхідно виконувати і впроваджувати світові вимоги щодо 
якості. Значний вплив на якість продукції має висококваліфікований персонал, і 
в першу чергу молодь, яку необхідно привертати на підприємство гарними 
умовами праці, достойною заробітною платнею і допомогти молоді знайти своє 
місце на підприємстві. 
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 В.о.Голови правління Юрченко І.А. підкреслив, що на підприємстві за 
2006 рік заробітна плата збільшилася на 31%, Правління Товариства виконує 
умови Колективного договору та Галузевої угоди. В 2006 році на підтримку та 
ремонт обладнання виділено 7 709 тис.грн. На підприємстві проводиться заміна 
зношеного обладнання, закуповується нове та прогресивне обладнання, 
впроваджуються світові технології. На підприємстві мають місце витоки масла, 
що руйнують поли та споруди. Але ці проблеми вирішуються безпосередньо на 
робочих місцях і без уваги такі проблеми не залишаться. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 Голова загальних зборів    Л.С. Возник 
 ВАТ «Гідросила» 
 
 
 Секретар зборів      О.П. Гетман 
 ВАТ «Гідросила» 


