
ПРОТОКОЛ  № 13 
річних загальних зборів акціонерів 

відкритого акціонерного товариства „Гідросила” від 17 квітня 2009 р. 
м. Кіровоград                                                                 час відкриття зборів: 9:00 годин 

Зі вступним словом до акціонерів звернувся Голова правління-Генеральний директор 
Товариства Юрченко Іван Афанасійович, який повідомив, що Наглядова рада Товариства 05 
лютого 2009 року (протокол № 1) прийняла рішення провести чергові загальні збори акціонерів 
ВАТ „Гідросила”. Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, затверджено 
Реєстраційну комісію у наступному складі: 

Голова реєстраційної комісії: Іванов О.Є. – директор ЗАТ „Регіональний центр 
ведення реєстрів” (ЗАТ „РЦВР”) 

Члени реєстраційної комісії :            Л.К. Безрукова – працівник ЗАТ „РЦВР” 
 Л.В. Галушко – працівник ВАТ „Гідросила” 

Голова реєстраційної комісії повідомив,що для участі у річних загальних зборах ВАТ 
«Гідросила» зареєструвалися та беруть участь акціонери та їх представники в кількості 14 
(чотирнадцяти) осіб, які у сукупності володіють 198 552 707 (сто дев’яносто вісьма мільйонами 
п’ятсот п’ятдесят двома тисячами сімсот сімома) штуками простих іменних акцій Товариства, що 
становить 99,3 % від загальної кількості акцій ВАТ «Гідросила». Кворум зборів забезпечено. 

Порядок голосування: голосування із усіх питань порядку денного відкрите за принципом: 
одна акція – один голос. 

Голова правління: 
В зв’язку із наявністю кворуму, загальні збори акціонерів ВАТ „Гідросила” оголошуються 

відкритими. 
Рішенням Наглядової ради Товариства було затверджено голову та секретаря загальних 

зборів: Голова зборів – Возник Леонід Степанович, Секретар зборів – Ільченко Ігор Віталійович. 
Голова зборів Возник Леонід Степанович довів до відома присутніх, що порядок денний 

нинішніх загальних зборів акціонерів затверджено на засіданні Наглядової Ради Товариства 05 
лютого 2009 р. (протокол № 1). 

Згідно вимог чинного законодавства повідомлення про проведення зборів акціонерів 
опубліковано в офіційному виданні фондового ринку „ Бюлетень цінні папери України” № 37-38 
від 20.02.2009 та газеті „Україна-Центр” № 8 від 19.02.2009р. 

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. 
Таким чином, Порядок денний сьогоднішніх загальних зборів акціонерів залишився в 

редакції, що Вам повідомлялася, а саме: 
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Гідросила” за 

2008 рік. 
2. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2008 рік. 
3. Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2008 рік. 
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2008 рік. 
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, порядку розподілу прибутку 

(покриття збитку) за 2008 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2009 рік. 
Наглядова рада своїм рішенням призначила Лічильну комісію у такому складі: 

Голова лічильної комісії: Галушко Л.В. 
Члени лічильної комісії :                                                        Корецький В.В. 

 Сербулова В.М. 
З першого питання порядку денного слухали: звіт Правління про результати фінансово-

господарську діяльність ВАТ „Гідросила” за 2008 рік, який довів до відома присутніх Голова 
правління – Генеральний директор ВАТ «Гідросила» Юрченко І.А. (звіт додається). 

З другого питання порядку денного заслухали: звіт Наглядової Ради Товариства про 
діяльність за 2008 рік, який довів до відома присутніх голова Наглядової Ради ВАТ «Гідросила» 
Штутман П.Л. (звіт додається). 
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З третього питання порядку денного слухали: звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної 
комісії по річному звіту та балансу за 2008 рік, який довела  до відома присутніх  представник 
ревізійної комісії Злотнікова В.І. (звіт додається). 

Виступили:  
Генеральний директор ЗАТ «Гідросила Груп» Тітов Ю.О. Відмітив позитивну роботу 

менеджменту Компанії в умовах світової фінансової кризи. Звернув увагу на якість виробляємої 
продукції. Особливо на втрату покупця через поставку продукції не відповідної якості. 

Голова Наглядової ради Штутман П.Л. зазначив,що для ВАТ «Гідросила» можна вважати 
кризовий період минув. Не зважаючи на зменшення обсягів виробництва та реалізації 
підприємство працює в п’ятиденному режимі. Необхідно звернути увагу на якість продукції та 
робіт, культуру виробництва, промислову естетику, впровадження системи 5S. 

Генеральний директор – Голова правління Юрченко І.А. коротко охарактеризував успіхи та 
недоліки в роботі, звернув увагу на задачі на поточний рік. 

Голова зборів: Поступила пропозиція звіт Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності ВАТ „Гідросила” за 2008 рік ЗАТВЕРДИТИ. 

Голосували:   
 «ЗА»    198 552 707       голосів, або 100,00 %. 
 «ПРОТИ»   НЕМАЄ.       
  «УТРИМАЛОСЬ» НЕМАЄ. 
Прийняте рішення: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

ВАТ „Гідросила” за 2008 рік ЗАТВЕРДИТИ. 
Голова зборів: Поступила пропозиція: «Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 

2008 рік ЗАТВЕРДИТИ». 
Голосували:   
 «ЗА»    198 552 707       голосів, або 100,00 %. 
 «ПРОТИ»   НЕМАЄ.       
  «УТРИМАЛОСЬ» НЕМАЄ. 
Прийняте рішення: Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2008 рік 

ЗАТВЕРДИТИ. 
Голова зборів: Поступила пропозиція: «Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по 

річному звіту та балансу за 2008 рік ЗАТВЕРДИТИ». 
Голосували:   
 «ЗА»    198 552 707       голосів, або 100,00 %. 
 «ПРОТИ»   НЕМАЄ.       
  «УТРИМАЛОСЬ» НЕМАЄ. 
Прийняте рішення: Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та 

балансу за 2008 рік ЗАТВЕРДИТИ.  
З четвертого питання порядку денного „Затвердження річної фінансової звітності Товариства 

за 2008 рік”. 
Слухали: Бідну Г.І. – головного бухгалтера ВАТ „Гідросила” (доповідь додається). 
Головний бухгалтер Бідна Г.І. зазначила, що фінансова, статистична і податкова звітність 

складається та надається акціонерним товариством в терміни, передбачені чинним законодавством 
України з питань бухгалтерського обліку, звітності та оподаткування. 

Достовірність та повнота річної звітності підтверджена аудиторським висновком фірми 
„Галентина” № 5 від „10” квітня 2009 року. 

Запропонувала затвердити річний фінансовий  звіт Товариства за 2008 рік. Дивіденди не 
нараховувати та не виплачувати. 

Голосували:   
 «ЗА»    198552397        голосів, або 99,9998 %. 
 «ПРОТИ»      310        голосів, або   0,0002 %.       
  «УТРИМАЛОСЬ»     НЕМАЄ. 
Прийняте рішення: Річний Фінансовий звіт ВАТ „Гідросила” за 2008 рік ЗАТВЕРДИТИ. 

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 
З п’ятого питання порядку денного „Затвердження річних результатів діяльності Товариства, 

порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2008 рік, визначення та розподіл планових 
показників прибутку на 2009 рік” 
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Слухали: Василенко І.М. – фінансового директора ВАТ „Гідросила” (доповідь додається). 
Голова зборів: пропоную: 
5.1.  Затвердити річні результати діяльності ВАТ „Гідросила” за 2008 рік. 
5.2. Затвердити порядок покриття збитку за 2008 рік.  
5.3.  Затвердити планові показники прибутку на 2009 рік.  
Голова зборів: ставлю  пропозицію на голосування. 
Голосували:   
 «ЗА»    198 552 707       голосів, або 100,00 %. 
 «ПРОТИ»   НЕМАЄ.       
  «УТРИМАЛОСЬ» НЕМАЄ. 
Прийняте рішення: 
5.1.  Затвердити річні результати діяльності ВАТ „Гідросила” за 2008 рік  
5.2.  Затвердити порядок покриття збитку за 2008 рік. 
5.3. Затвердити  планові показники прибутку на 2009 рік. 
 
Голова зборів Л.С. Возник 

 
 

Секретар зборів І.В. Ільченко 
 
 

Голова правління – 
Генеральний директор 
ВАТ „Гідросила 

І.А. Юрченко 

 


