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Протокол № 24 

річних загальних зборів акціонерів  
акціонерного товариства «Гідросила» 

 
м. Кропивницький 17.04.2019р. 
 

Загальні збори акціонерів (надалі – Збори акціонерів) акціонерного товариства «Гідросила» 
(надалі - Товариство) проведено “17” квітня 2019 року, початок зборів о 14.00 годині, збори 
закінчено о 15 годині 05 хвилин. 

Місце проведення Зборів акціонерів: м. Кропивницький, вул. Братиславська, буд.5, 2-й 
поверх, конференц-зал. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11 
квітня 2019 року. 

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить – 5 632 особи. 
Загальна кількість голосуючих акцій – 998 590 571 штук, що становить 100 % від 

голосуючої кількості акцій товариства. 
Слово бере Голова правління – Генеральний директор Засінець Є. Г. 
Наглядовою радою АТ «Гідросила» (протокол № 5 від 20.02.2019р.), прийнято рішення про 

проведення загальних зборів акціонерів товариства. Для перевірки повноважень акціонерів, 
представників акціонерів та їх реєстрації, Наглядовою радою, затверджена реєстраційна комісія у 
складі: Зайцева Л.А., Родимюк Є.З., Осипова К.О. 

Слухали: Голову реєстраційної комісії Зайцеву Л.А., яка оголосила протокол засідання 
реєстраційної комісії № 2 від 10 квітня 2018 року.  

Загальна кількість акціонерів Товариства та їх представників, які зареєструвалися для 
участі у Зборах акціонерів – 23 акціонерів та їх представники, із загальною кількістю акцій 
991 243 292 (дев’ятсот дев’яносто один мільйон двісті сорок три тисячі двісті дев’яносто два), з 
них 3 акціонери та їх представники із загальною кількістю голосуючих акцій 991 231 786 
(дев’ятсот дев’яносто один мільйон двісті тридцять одна тисяча сімсот вісімдесят шість), що 
становить     99,26 % від голосуючої кількості акцій. 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно даних 
реєстрації учасників, Збори акціонерів Товариства вважаються правомочними і мають право 
розпочати свою роботу. 

Слово бере голова зборів. 
Збори вважаються відкритими. У відповідності до рішення Наглядової ради (протокол № 5 

від 20 лютого 2019 року), призначено: 
Головою Загальних зборів Щербину Ольгу Володимирівну. 
Секретарем Загальних зборів Родимюка Євгена Зіновійовича. 
Тимчасову лічильну комісію у складі: Сербулова В. М., Шамбура І. І, Осипова К. О . 

 
Порядок денний 

 1. Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень. 
 2.  Затвердження порядку проведення чергових загальних  зборів акціонерів. 
 3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за  2018 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. 
 4. Звіт Наглядової ради про діяльність за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту наглядової ради. 
 5. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2018 рік, прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту 
та затвердження висновку ревізійної комісії. 
 6. Затвердження річного звіту акціонерного  товариства та порядку розподілу прибутку 
(покриття збитку) за 2018 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік. 
 

По першому питанню порядку денного: 
Слухали: Голову загальних зборів Щербину О. В, яка запропонувала обрати членів лічильної 
комісії у складі: Сербулова В.М. – голова лічильної комісії, Щамбура І. І., Осипова К.О. – 
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члени лічильної комісії, а також припинити повноваження лічильної комісії річних загальних 
зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі. 

  
 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. 
 
Голосували  

 «за»  

991 231 786 

 
 
голосів, що 
складає 

100,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 
власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

«проти» 

- 

 
 
голосів, що 
складає 

0,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 
власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

«утримались» 

- 

 
 
голосів, що 
складає 

0,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 
власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

Рішення прийнято. 
 
Постановили: 

1. Обрати лічильну комісію у складі: Сербулова В. М. - голова лічильної комісії; 
Щамбура І. І., Осипова К. О. - члени лічильної комісії. 

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після 
виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі. 

 
По другому питанню порядку денного: 
Слухали: Голову зборів АТ «Гідросила» Щербину О. В., яка запропонувала затвердити 

наступний порядок проведення зборів: розгляд, обговорення та голосування по питаннях 
проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань 
технічними засобами не здійснювати; доповіді до 20 хвилин; виступи до 5 хвилин; голосування з 
усіх питань порядку денного бюлетенями; принцип голосування - одна голосуюча акція один 
голос, крім проведення кумулятивного голосування; довідки, оголошення - після закінчення 
зборів. 

 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. 
 
Голосували: 

«за» 991 231 786 
голосів, що 

складає 
100,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 
власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

«проти» - 

 
 

голосів, що 
складає 

0,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 
власниками голосуючих 
простих іменних акцій 
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«утримались» - 
 

голосів, що 
складає 

0,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 

власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

Рішення прийнято. 
 
 
Постановили: 
Затвердити наступний порядок проведення зборів: розгляд, обговорення та голосування по 

питаннях проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду 
питань технічними засобами не здійснювати; доповіді до 20 хвилин; виступи до 5 хвилин; 
голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями; принцип голосування - одна голосуюча 
акція один голос, крім проведення кумулятивного голосування; довідки, оголошення - після 
закінчення зборів. 

 
По третьому питанню порядку денного: 
Слухали: Голову правління – Генерального директора АТ «Гідросила» Засінця Є. Г. із 

звітом  правління АТ «Гідросила» про результати фінансово – господарської діяльності товариства 
за 2018 рік, який  запропонував затвердити. 

 
 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. 
 
Голосували: 

«за» 991 231 786 

 
 

голосів, що 
складає 

100,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 

власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

«проти» - 

 
 

голосів, що 
складає 

0,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 

власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

«утримались» - 

 
 

голосів, що 
складає 

0,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 

власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

Рішення прийнято. 
 
Постановили:  
Затвердити звіт правління АТ «Гідросила» про результати фінансово – господарської 

діяльності товариства за 2018 рік. 
 
По четвертому питанню порядку денного:  
Слухали: Голову загальних річних зборів Щербину О. В. із звітом  Наглядової ради АТ 

«Гідросила, який  запропонувала затвердити. 
 
Голосували: 

«за» 991 231 786 
 
 

100,0000 % 
від кількості голосів 
акціонерів, які 
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голосів, що 
складає 

зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 
власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

«проти» - 
голосів, що 

складає 
0,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 
власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

«утримались» - 
голосів, що 

складає 
0,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 
власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

Рішення прийнято. 
 
Постановили: 
Затвердити звіт Наглядової ради АТ «Гідросила» за 2018 рік. 
 
По п’ятому питанню порядку денного:  
Слухали: Члена ревізійної комісії Ковтуна Р. В. із звітом ревізійної комісії та висновком  

ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 
рік, який запропонував затвердити. 

 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. 
 
Голосували: 

«за» 991 231 786 

 
 

голосів, що 
складає 

100,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 

власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

«проти» - 
 

голосів, що 
складає 

0,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 

власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

«утримались» - 
 

голосів, що 
складає 

0,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 

власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

Рішення прийнято. 
 
Постановили:  
Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. 
 
По шостому питанню порядку денного: 
Слухали: Директора з економіки та фінансів Сікорську О. С. із річним  звітом 

акціонерного  товариства, яка запропонувала  порядок розподілу прибутку (покриття збитку) за 
2018 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік, зокрема: 
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1.Річний фінансовий звіт товариства за 2018 рік затвердити.  
2.Нерозподілену частину прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської 

діяльності АТ «Гідросила» у 2018 році, направити на поповнення обігових коштів та оновлення 
основних фондів. 

3.Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік. 
 
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. 
 
Голосували: 

«за» 991 231 786 

 
 

голосів, що 
складає 

100,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 

власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

«проти» - 

 
 

голосів, що 
складає 

0,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 

власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

«утримались» - 

 
 

голосів, що 
складає 

0,0000 % 

від кількості голосів 
акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є 

власниками голосуючих 
простих іменних акцій 

 
Рішення прийнято. 
 
Постановили:  

1.Річний фінансовий звіт товариства за 2018 рік затвердити.  
2.Нерозподілену частину прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської 

діяльності АТ «Гідросила» у 2018 році, направити на поповнення обігових коштів та оновлення 
основних фондів. 

3.Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік. 
 
 
  
 
 
 
Голова зборів                      підпис                           О. В. Щербина 
 
 
 
Секретар зборів                  підпис               Є. З. Родимюк  


