
ПРОТОКОЛ № 14 
Чергових загальних зборів акціонерів 

відкритого акціонерного товариства «Гідросила» 
 

м. Кіровоград 22 квітня 2010 року 
 

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка 
затверджена рішенням Наглядової ради ВАТ «Гідросила» від 16 лютого 2010 року 
(протокол № 4), на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Гідросила», 
складеного реєстратором ЗАТ «Регіональний центр ведення реєстрів» станом на 22 квітня 
2010 року (на кінець операційного дня 21.04.2010). 

До реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Гідросила» включено 5632 
акціонерів які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів товариства, 
які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ВАТ «Гідросила». 

У відповідності із ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» чергові 
загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Гідросила» мають кворум, 
для участі у зборах зареєструвалось 18 (вісімнадцять) акціонерів та їх представників, які 
сукупно є власниками  181 484 483 (сто вісімдесят одного мільйона чотирьохсот 
вісімдесят чотирьох тисяч чотирьохста вісімдесяти трьох) штук простих іменних акцій, 
що становить 90,742 відсотків голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів, які 
зареєструвались для участі у чергових загальних зборах ВАТ «Гідросила» 22 квітня 2010 
року та протокол реєстраційної комісії від 22.04.2010 додаються).  

Запрошені: Голова правління-Генеральний директор Юрченко І.А., головний 
бухгалтер Бідна Г.І., фінансовий директор Діденко Л.С., директор з якості Розумков В.О., 
начальник юридичної служби Корнев В.М. 

Склад робочих органів чергових загальних зборів товариства затверджений на 
засіданні Наглядової ради 16.02.2010 (протокол № 4): 

Голова зборів - Возник Л.С. 
Секретар зборів - Корецький В.В.  
Лічильна комісія: Сербулова В.М., Депутатов В.В., Іванов Ю.О.  
Чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Гідросила» проводяться за адресою: м. 

Кіровоград, вул. Братиславська 5, АПК-2, конференц-зал.  
          Порядок голосування: голосування з усіх питань порядку денного відкрите за 
принципом: одна акція один голос. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства 

за 2009 рік. 
2. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.  
3. Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 

2009 рік. 
4. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку (покриття збитку) за 

2009 рік. 
5. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2010 рік. 
6. Зміна найменування та затвердження Нової редакції статуту, «Положення про 

наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про правління» в 
зв’язку з приведенням статуту та внутрішніх положень у відповідність з нормами Закону 
України «Про акціонерні товариства». 

7. Відкликання та обрання Наглядової ради товариства. 
8.Відкликання та обрання ревізійної комісії  Товариства. 
9. Про переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування 

у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію акцій). 
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10. Про надання згоди виконавчому органу на попереднє схвалення значних 
правочинів які будуть вчинятись протягом 2010 року, на суму що перевищує 50  відсотків 
вартості активів товариства за 2009 рік. 

11. Про припинення випуску аксіально–поршневих машин. 
 
З першого питання порядку денного: слухали Голову правління - Генерального 

директора ВАТ «Гідросила» Юрченко І.А., який довів до відома учасників зборів що 
згідно Статуту ВАТ «Гідросила» у своїй роботі Правління акціонерного товариства 
керується рішеннями загальних зборів акціонерів, наглядової ради та чинним 
законодавством України. 

Будучи колегіальним виконавчим органом, Правління здійснювало керівництво 
всією поточною діяльністю акціонерного товариства. 

В 2009 році проведено 14 засідань Правління ВАТ «Гідросила». 
Протягом 2009 року Правління систематично надавало звіти наглядової ради 

акціонерного товариства про поточні результати фінансово - господарської діяльності 
ВАТ «Гідросила». 

По Бізнес-плану за 2009 рік планувалося отримати чистий прибуток у сумі 123 тис. 
грн. Фактично за підсумками роботи підприємством отримано прибуток у сумі 510 тис. 
грн. 

Фактичний обсяг виробництва в облікових цінах за 2009 рік склав 198,7 млн. грн., 
що на 33,2 % нижче обсягу виробництва за 2008 рік, в зв'язку із падінням попиту на 
продукцію, в наслідок світової фінансової кризи. 

Затрати на 1 гривню товарної продукції склали 0,974 грн. 
Для зниження рівня витрат була реалізована Програма по їх скороченню. В 

наслідок проведених заходів отримана економія на суму 1 687 тис. грн. 
Показники ліквідності підприємства в 2009 році практично не змінились, 

знаходяться в межах нормативних значень. 
В 2009 році значно оптимізовано кредитний портфель підприємства, проведено 

зниження займаних коштів на 18,7 млн. грн., у порівнянні з попереднім звітним періодом. 
Середньооблікова чисельність штатних працiвникiв облікового складу ВАТ 

«Гідросила» становить 1 726 осіб. Фонд оплати праці в 2009 році зменшився відносно 
2008 року, та становить 42,8 млн. грн.  

Проведена серйозна робота по підвищенню якості продукції: 
- організовано внутрішньо фірмове навчання персоналу по теорії «Бережливе 

виробництво»; 
- реорганізована структура виробництва і побудована по продуктовому принципу. 
В 2009 році проведені роботи по переоснащенню та нарощуванню потужностей. 
Введено в експлуатацію 5 одиниць високопродуктивного та високоточного 

обладнання. Запроваджена технологія виготовлення виробів литтям під тиском, освоєно 
виробництво нових виробів та удосконалення конструкції номенклатурного ряду 
продукції.  

В цілому за 2009 рік капітальні інвестиції склали 13,5 млн. грн. На утримання 
об’єктів соціально-культурного призначення витрачено 648,6 тис. грн., на охорону праці – 
365,6 тис., на заохочення працівників в честь ювілейних дат – 86 тис. грн., до Дня 
машинобудівника – 137,4 тис. грн., до свята 8 березня – 36,4 тис. грн. 

Пропоную звіт правління про результати фінансово–господарської діяльності 
товариства за 2009 рік затвердити. 
 
Голосували:  
«за» - 181 483 631 голосів, або 99,99954 % 
«проти» - Немає голосів, або 0,00 % 
«утримались» - Немає голосів, або 0,00 % 
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Не голосувало - 852 голосів, або 0,00046 % 
Вирішили: Звіт правління про результати фінансово–господарської діяльності 

товариства за 2009 рік затвердити. 
 

З другого питання порядку денного: слухали члена наглядової ради – акціонера 
Тітова Ю.О.  

За звітний період Наглядова рада провела 16 засідань, із них 14 у шляхом заочного 
письмового голосування. 

У звітному періоді в складі Наглядової ради змін не відбувалося, рада працювала в 
колишньому складі. 

У звітному періоді продовжувалась робота по впровадженню 1-4 кроків системи 
«Упорядкування» спрямованої на підвищення ефективності та керованості процесу праці, 
поліпшення корпоративної культури, зменшення втрат робочого часу. 

Виконані роботи по впровадженню системи «Бережливе виробництво». 
В 2009 році цілі підприємства в області якості виконані, але при цьому необхідно 

звернути увагу на збільшення втрат від ливарного браку при впровадженні відливок 
корпусу НШ32УК/50УК–3 та корпусу ФВ10–00–08. 

Наглядовою радою постійно розглядалися питання продуктивного ряду продукції 
підприємства. 

Як результат в звітному періоді освоєно виробництво:  
- насосів НШ32/50М–3 «МАСТЕР» та створено потужності для виробництва 96 

тис. штук на рік; 
- насосів шестеренних НШ 32/50УК–3 «УНИВЕСАЛ» та створено потужності для 

виробництва 430 тис. штук на рік; 
- насосів шестеренних секційних GP32N–20N–3 та створено потужності для 

виробництва приблизно 5-6 тис. штук на рік. 
Проведена технологічна підготовка виробництва по виробам: 
- насос уніфікованої конструкції типу «Паркер»; 
- насос шестеренний оптимізованої конструкції НШ40М-3 «МАСТЕР»; 
- насос шестеренний оптимізованої конструкції НШ100АК–3. 
В 2010 році поставлено задачу забезпечити обсяги продаж на рівні 173,3 млн. грн., 

собівартість реалізованої продукції на рівні 168,3 млн. грн., при цьому продовжити роботи 
по освоєнню виробництва уніфікованої конструкції насосів групи 2 по типу фірми 
«Паркер» та поставці їх на світові ринки, освоїти виробництво модернізованих круглих 
насосів серії А, з метою зниження матеріалоємності, наростити потужності для литва під 
тиском. 

Планується збільшити рівень інвестицій, в першу чергу на розширення 
номенклатурного ряду шестеренних насосів та поліпшення їх якості.  

Наглядовою радою прийнято рішення по забезпеченню беззбиткової діяльності 
підприємства у 2010 році. Також продовжити роботи по впровадженню системи 
«Впорядкування» та «Бережливе виробництво», безумовному виконанню «Цілей 
підприємства в області якості».  

Пропоную звіти правління, наглядової ради та ревізійної комісії затвердити. 
 
Голосували:  
«за» - 181 483 631 голосів, або 99,99954 % 
«проти» - Немає голосів, або 0,00 % 
«утримались» - Немає голосів, або 0,00 % 
Не голосувало - 852 голосів, або 0,00046 % 

Вирішили: Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період затвердити. 
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З третього питання: слухали представника ревізійної комісії Злотникову В.І., яка 
зазначила, що Ревізійна комісія ВАТ «Гідросила» протягом звітного періоду – 2009 року – 
працювала в складі двох акціонерів – юридичних осіб.  Ревізійна комісія в своїй діяльності 
керується діючим законодавством України, Статутом ВАТ «Гідросила», Положенням про 
ревізійну комісію. За звітний період проведено 6 перевірок. За звітний період значних 
порушень та фактів заподіяння шкоди акціонерам та товариству в цілому не було 
виявлено. Факти нецільового використання засобів, матеріальних цінностей, а також 
факти зловживання посадовими особами не встановлено. Майно товариства збережено. 

 
Голосували:  
«за» - 181 483 841 голосів, або 99,99965 % 
«проти» - Немає голосів, або 0,00 % 
«утримались» - Немає голосів, або 0,00 % 
Не голосувало - 642 голосів, або 0,00035 % 

Вирішили:  Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по річному звіту та 
балансу за 2009 рік затвердити. 
 

З четвертого питання: слухали інформацію головного бухгалтера Бідну Г.І.: 
Бухгалтерський облік ВАТ «Гідросила» ведеться в комп'ютерній програмі 

«1С:Підприємство» з урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
звітності», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Фінансова, статистична і податкова звітність складається та надається акціонерним 
товариством у строки, передбачені чинним законодавством з питань оподаткування та 
організації бухгалтерського обліку та звітності. 

Достовірність та повнота річної фінансової звітності підтверджена аудиторським 
висновком незалежного аудитора фірми «Галентина» № 2 від 05 березня 2010 року. 

Валюта балансу на 31.12.2009 в порівнянні із початком року зменшилася на 23,5 
млн. грн. і складає 240,9 млн. грн. При цьому суттєві зміни відбулися за наступними 
статтями: 

- зменшення необоротних активів відбулося в результаті реалізації значної 
кількості (1925 одиниць) основних засобів залишковою вартістю 22,4 млн. грн., 
нарахованих зносом за рік у сумі 12,9 млн. грн. та ліквідації основних засобів (594 
одиниці) залишковою вартістю 0,5 млн. грн. та незавершеного капітального будівництва 
на суму 10,6 млн. грн. 

- збільшення необоротних активів за звітний рік відбулося за рахунок придбання 
нового обладнання і поліпшення існуючого обладнання на суму 25,8 млн. грн., 
перевищенням дооцінки основних засобів над зниженням ціни на суму 7,1 млн. грн. 

У складі оборотних активів за 2009 рік відбулося зменшення запасів на суму 33 
млн. грн., В тому числі:  

- виробничих запасів на суму 8,7 млн. грн.,  
- незавершеного виробництва на суму 5,2 млн. грн., 
- готової продукції на суму 18,9 млн. грн.,  
- товарів на суму 200 тис. грн. 
Станом на 31.12.2009 року структура власного капіталу наступна:  
- статутний капітал 10 млн. грн.  
- інший додатковий капітал зменшився на 49,3 млн. грн. і на дату балансу дорівнює 

40,9 млн. грн. 
Загальна сума власного капіталу зменшилася на 3 млн. грн. (або на 2%). 
Зобов'язання підприємства на 31 грудня 2009 року в порівнянні з початком року 

зменшилися 20,5 млн. грн. (або на 22,5%).  
 Зменшення зобов'язань відбулося за рахунок:  
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- зменшення довгострокових і короткострокових банківських кредитів на суму 13,7 
млн. грн.,  

- Погашення векселів на суму 1,9 млн. грн.,  
- зменшення кредиторської заборгованості за товари, послуги, отриманих авансів 

на суму 6,2 млн. грн. 
Валовий дохід від реалізації продукції в 2009 році склав 49,8 млн. грн., що на 6,4 

млн. грн. менше, ніж у 2008 році. 
Отримано прибуток від операційної діяльності 14,1 млн. грн. 
Фінансовий результат від звичайної діяльності за 2009 рік склав 6,2 млн. грн., що 

на 11 млн. грн. більше, ніж у попередньому періоді. 
Витрати з податку на прибуток за 2009 рік склали 5,7 млн. грн. (з них за 

відстроченим податковим активам 2,3 млн. грн.). 
Чистий прибуток за звітний період становить 510 тис. грн. 
Пропоную річний звіт та баланс за 2009 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати 

та не виплачувати. Прибуток за 2009 рік направити на поповнення оборотних коштів та 
оновлення основних засобів виробництва. 

 
Голосували:  
«за» - 181 483 841 голосів, або 99,99965 % 
«проти» - Немає голосів, або 0,00 % 
«утримались» - Немає голосів, або 0,00 % 
Не голосувало - 642 голосів, або 0,00035 % 

Вирішили: Річний звіт та баланс за 2009 рік затвердити. Дивіденди не 
нараховувати та не виплачувати. Прибуток за 2009 рік направити на поповнення 
оборотних коштів та оновлення основних засобів виробництва. 
 

З п’ятого питання: слухали фінансового директора Діденко Л.С., яка довела до 
відома акціонерів, що в 2010 році заплановано здійснити витрати на розвиток 
підприємства у сумі 4 856 тис. грн., на соціальне забезпечення 2 745 тис. грн., на 
розвиток персоналу – 65 тис. грн., забезпечити беззбиткову діяльність підприємства, 
отримати чистого прибутку – 2 тис. грн. 
 
Голосували:  
«за» - 181 483 841 голосів, або 99,99965 % 
«проти» - Немає голосів, або 0,00 % 
«утримались» - Немає голосів, або 0,00 % 
Не голосувало - 642 голосів, або 0,00035 % 

Вирішили: Планові показники прибутку на 2010 рік затвердити. 
 

З шостого питання: слухали голову зборів - члена наглядової ради Возник Л.С., 
який вніс наступні пропозиції: 
1) Не перейменовувати ВАТ «Гідросила». 
2) Внести зміни до Статуту виклавши у формі окремого додатку до статуту, а саме:  

«Пункт 2.1 статті 2 «НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ» 
викласти в наступній редакції: 

«2.1. Найменування Товариства. 
П о в н е : 
- українською мовою: відкрите акціонерне товариство «Гідросила»; 
- російскою мовою: открытое акционерное общество «Гидросила»; 
- англійською мовою: Hydrosila joint-stock company. 
С к о р о ч е н е : 
- українською мовою:  ВАТ «Гідросила»; 
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- російською мовою:  ОАО «Гидросила»; 
- англійською мовою: Hydrosila JSC. 
 

Пункт 7.1 статті 7 «ЦІННІ ПАПЕРИ  ТА   АКЦІОНЕРИ   ТОВАРИСТВА» 
викласти у наступній редакції: 

«7.1. Товариство випускає прості іменні акції. Номінальна вартість однієї акції 
становить 0.05 гривень. Форма випуску акцій - бездокументарна.» 
3) Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів ВАТ «Гідросила» Возник Леоніда 
Степановича підписати зміни до Статуту ВАТ «Гідросила» у формі окремого додатку до 
статуту. 
4) «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення 
про правління», які відповідають нормам Закону України «Про акціонерні товариства» не 
затверджувати, в зв'язку із не приведенням Статуту у відповідність до Закону України 
«Про акціонерні товариства». 
5) В зв’язку із виробничою необхідністю забезпечення оперативно-господарської 
діяльності, керуючись ст. 41 Закону України «Про господарські товариства», затвердити: 
- Положення про Наглядову раду відкритого акціонерного товариства «Гідросила» 
(додається); 
- Положення про Правління відкритого акціонерного товариства «Гідросила» (додається); 
- Положення про Ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Гідросила» 
(додається). 
6) В зв’язку із застарілістю норм та невідповідності чинному законодавству України та 
Статуту ВАТ «Гідросила», визнати такими, що втратили чинність: 
- Положення про Наглядову раду відкритого акціонерного товариства «Гідросила», 
затверджене рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Гідросила» від 26 вересня 2003 
року (протокол № 6); 
- Положення про Правління відкритого акціонерного товариства «Гідросила», 
затверджене рішенням Наглядової ради ВАТ «Гідросила» від 05 червня 2001 року 
(протокол № 13); 
- Положення про Ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Гідросила», 
затверджене рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Гідросила» від 05 квітня 2001 
року (протокол № 5). 
Виступали: Член Наглядовою ради – акціонер Тітов Ю.О., який вніс пропозицію зміни до 
п. 7.1 статті 7 Статуту не вносити, доручити Наглядовій раді детально вивчити питання 
щодо дематеріалізації акцій, процедури її здійснення та надати пропозиції. 
 
Голосували:  
«за» - 181 483 841 голосів, або 99,99965 % 
«проти» - Немає голосів, або 0,00 % 
«утримались» - Немає голосів, або 0,00 % 
Не голосувало - 642 голосів, або 0,00035 % 
Вирішили:  
1) не перейменовувати ВАТ «Гідросила»,  
2) внести зміни до п. 2.1 статті 2 Статуту виклавши у формі окремого додатку до статуту 
(додається), що не тягне за собою перейменування, а саме:  

«Пункт 2.1 статті 2 «НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ» 
викласти в наступній редакції: 

«2.1. Найменування Товариства. 
П о в н е : 
- українською мовою: відкрите акціонерне товариство «Гідросила»; 
- російскою мовою: открытое акционерное общество «Гидросила»; 
- англійською мовою: Hydrosila joint-stock company. 
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С к о р о ч е н е : 
- українською мовою:  ВАТ «Гідросила»; 
- російською мовою:  ОАО «Гидросила»; 
- англійською мовою: Hydrosila JSC.» 
3) Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів ВАТ «Гідросила» Возник Леоніда 
Степановича підписати зміни до Статуту ВАТ «Гідросила» у формі окремого додатку до 
статуту. 
4) «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення 
про правління», які відповідають нормам Закону України «Про акціонерні товариства» не 
затверджувати, в зв'язку із не приведенням Статуту у відповідність до Закону України 
«Про акціонерні товариства». 
5) В зв’язку із виробничою необхідністю забезпечення оперативно-господарської 
діяльності, керуючись ст. 41 Закону України «Про господарські товариства», затвердити: 
- Положення про Наглядову раду відкритого акціонерного товариства «Гідросила» 
(додається); 
- Положення про Правління відкритого акціонерного товариства «Гідросила» (додається); 
- Положення про Ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Гідросила» 
(додається). 
6) В зв’язку із застарілістю норм та невідповідності чинному законодавству України та 
Статуту ВАТ «Гідросила», визнати такими, що втратили чинність: 
- Положення про Наглядову раду відкритого акціонерного товариства «Гідросила», 
затверджене рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Гідросила» від 26 вересня 2003 
року (протокол № 6); 
- Положення про Правління відкритого акціонерного товариства «Гідросила», 
затверджене рішенням Наглядової ради ВАТ «Гідросила» від 05 червня 2001 року 
(протокол № 13); 
- Положення про Ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Гідросила», 
затверджене рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Гідросила» від 05 квітня 2001 
року (протокол № 5). 
7) Доручити Наглядовій раді детально вивчити питання щодо дематеріалізації акцій, 
процедури її здійснення та надати пропозиції. 

 
З сьомого питання: слухали голову зборів - члена наглядової ради Возник Л.С., 

який вніс пропозицію: 
7.1. В зв’язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради, відкликати 

Наглядову раду у повному складі: 
- Штутман Павло Леонідович 
- Бугреєв Гарій Васильович 
- Возник Леонід Степанович 
- Тітов Юрій Олександрович 
- ЗАТ «Гідросила Груп» 

 
Голосували:  

«за» - 181 483 841 голосів, або 99,99965 % 
«проти» - Немає голосів, або 0,00 % 
«утримались» - Немає голосів, або 0,00 % 
Не голосувало - 642 голосів, або 0,00035 % 
Вирішили:  

7.1. Відкликати Наглядову Раду у повному складі: 
- Штутман Павло Леонідович 
- Бугреєв Гарій Васильович 
- Возник Леонід Степанович 
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- Тітов Юрій Олександрович 
- ЗАТ «Гідросила Груп» 

 
Голова зборів - член наглядової ради Возник Л.С., вніс пропозицію: 

7.2. Обрати членами Наглядової ради ВАТ «Гідросила» акціонерів : 
- Штутман Павло Леонідович 
- Бугреєв Гарій Васильович 
- Возник Леонід Степанович 
- Тітов Юрій Олександрович 
- ЗАТ «Гідросила Груп» 

 
Голосували:  

«за» - 181 483 841 голосів, або 99,99965 % 
«проти» - Немає голосів, або 0,00 % 
«утримались» - Немає голосів, або 0,00 % 
Не голосувало - 642 голосів, або 0,00035 % 
Вирішили:  

7.2. Обрати членами Наглядової Ради ВАТ «Гідросила» акціонерів : 
- Штутман Павло Леонідович 
- Бугреєв Гарій Васильович 
- Возник Леонід Степанович 
- Тітов Юрій Олександрович 
- ЗАТ «Гідросила Груп» 

 
З восьмого питання: слухали голову зборів - члена наглядової ради Возник Л.С., 

який вніс пропозицію: 
8.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі: 

- ТОВ «Маркет-Кар’єра» 
- ТОВ «Оріон-М» 
- ЗАТ «Кіровоградська промислова компанія» 

 
Голосували:  

«за» - 181 483 841 голосів, або 99,99965 % 
«проти» - Немає голосів, або 0,00 % 
«утримались» - Немає голосів, або 0,00 % 
Не голосувало - 642 голосів, або 0,00035 % 

 
Вирішили:  
8.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі: 

- ТОВ «Маркет-Кар’єра» 
- ТОВ «Оріон-М» 
- ЗАТ «Кіровоградська промислова компанія» 

 
8.2. Голова зборів - член наглядової ради Возник Л.С., вніс пропозицію затвердити 

чисельний склад ревізійної комісії у кількості двох акціонерів та обрати членами 
Ревізійної комісії ВАТ «Гідросила» акціонерів: 

- ТОВ «Маркет-Кар’єра» 
- ЗАТ «Кіровоградська промислова компанія» 

 
Голосували:  

«за» - 181 483 841 голосів, або 99,99965 % 
«проти» - Немає голосів, або 0,00 % 
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«утримались» - Немає голосів, або 0,00 % 
Не голосувало - 642 голосів, або 0,00035 % 

Вирішили:  
8.2. затвердити чисельний склад ревізійної комісії у кількості двох акціонерів та 

обрати членами Ревізійної комісії ВАТ «Гідросила» акціонерів: 
- ТОВ «Маркет-Кар’єра» 
- ЗАТ «Кіровоградська промислова компанія» 

 
З дев’ятого питання: слухали голову зборів - члена наглядової ради Возник Л.С., 

який вніс пропозицію про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Гідросила» 
документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію 
акцій). 
Виступали: акціонери Тітов Ю.О., ТОВ «Маркет-Кар’єра» (в особі директора Стоноги 
В.М., на підставі Статуту товариства) та Бугреєв Г.В. попросили роз’яснень з даного 
питання. 
Начальник юридичної служби ВАТ «Гідросила» Корнев В.М. надав роз’яснення щодо 
необхідності дематеріалізації, порядку її здійснення та вимог нормативно-правових актів.  

 
Голосували:  

«за» - Немає голосів, або 0,00 % 
«проти» - 181 483 841 голосів, або 97,067 % 
«утримались» - 5 321 445 голосів, або 2,93265 % 
Не голосувало - 642 голосів, або 0,00035 % 

Вирішили: рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Гідросила» не прийнято. 
 
З десятого питання: слухали голову зборів - члена наглядової ради Возник Л.С., 

який вніс пропозицію надати згоду (попередньо схвалити) виконавчому органу на 
вчинення значних правочинів з реалізації готової продукції, передачі готової продукції на 
комісію, якщо ринкова вартість майна, що є предметом такого правочину, становить 50 і 
більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
акціонерного товариства. 

 
Голосували:  

«за» - 181 483 841 голосів, або 99,99965 % 
«проти» - Немає голосів, або 0,00 % 
«утримались» - Немає голосів, або 0,00 % 
Не голосувало - 642 голосів, або 0,00035 % 

Вирішили: Надати згоду (попередньо схвалити) виконавчому органу на вчинення 
значних правочинів з реалізації готової продукції, передачі готової продукції на комісію, 
якщо ринкова вартість майна, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного 
товариства. 

  
З одинадцятого питання: слухали інформацію голови зборів - члена наглядової 

ради Возник Л.С., який зазначив, що згідно пп. 1 п. 12.5 ст. 12 Статуту ВАТ «Гідросила» 
загальні збори акціонерів Товариства уповноважені приймати рішення з питання 
визначення основних напрямків діяльності Товариства. 

Наглядовою радою прийнято рішення від 19.10.2009 (протокол № 13) про 
тимчасове припинення випуску аксіально-поршневих машин з 01.11.2009 до вирішення 
питання загальними зборами акціонерів Товариства. 
Виступали: Член Наглядовою ради – акціонер Тітов Ю.О., який вніс пропозицію зняти 
питання з розгляду. 
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Голосували:  

«за» - 181 483 841 голосів, або 99,99965 % 
«проти» - Немає голосів, або 0,00 % 
«утримались» - Немає голосів, або 0,00 % 
Не голосувало - 642 голосів, або 0,00035 % 

Вирішили: питання про припинення випуску аксіально–поршневих машин зняти з 
розгляду. 
 
 
Голова зборів ________________ Л.С. Возник 
   
   
Секретар зборів ________________ В.В. Корецький 
   
   
Голова правління – 
Генеральний директор 
ВАТ «Гідросила» 

 
 
________________ 

 
 
І.А. Юрченко 

 


