
ПРОТОКОЛ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  

на річних загальних зборах акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Гідросила» 

 
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2012 року 

 
Присутні на засіданні лічильної комісії: 
Голова лічильної комісії Сербулова Валентина Михайлівна  
Члени лічильної комісії: - Родимюк Євген Зіновійович  
 - Шагіна Альона Володимирівна  
 

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами: 
 

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів. 
 
Рішення:  
Обрати робочі органи зборів у складі:  
- секретарем зборів: Корецького В’ячеслава Валерійовича. 
- лічильну комісію в складі: Сербулова Валентина Михайлівна - голова комісії, 

Родимюк Євген Зіновійович, Шагіна Альона Володимирівна – члени лічильної комісії.  
 Затвердити запропонований порядок проведення зборів.  

 
Голосували:  

«за» - 991 253 440 голосів, або 100,0000 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

     
«проти» - 0 голосів, або 0,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«утримались» - 0 голосів, або 0,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
 
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2011 рік. 
 
Рішення:  

  Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 
рік затвердити. 

Голосували:  
«за» - 991 253 440 голосів, або 100,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«проти» - 0 голосів, або 0,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«утримались» - 0 голосів, або 0,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
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3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік. 
 
Рішення:  
Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік затвердити. 
Голосували:  

«за» - 991 253 440 голосів, або 100,0000 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

     
«проти» - 0 голосів, або 0,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«утримались» - 0 голосів, або 0,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
 

4. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та 
балансу за 2011 рік. 

 
Рішення:  
Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2011 

рік затвердити. 
Голосували:  

«за» - 991 253 440 голосів, або 100,0000 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

     
«проти» - 0 голосів, або 0,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«утримались» - 0 голосів, або 0,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
 

5. Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку 
(покриття збитку) за 2011 рік,визначення та розподіл планових показників прибутку 
на 2012 рік. 

 
Рішення:  
5.1. Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2011 рік 

затвердити.  
5.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.  
5.3. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та 

оновлення основних фондів.  
5.4. Затвердити планові показники прибутку на 2012рік. 
Голосували:  

«за» - 991 252348 голосів, або 99,9999 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

     
«проти» - 1092 голосів, або 0,0001 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«утримались» - 0 голосів, або 0 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
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6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства. А 
саме:  

- укладення Генерального договору кредитування з ПАТ «Укрсоцбанк» в межах 
загального ліміту 100 650 000,00 грн.  

- передачу в заставу майна товариства в якості забезпечення по Генерального 
договору кредиту на суму 107 075 100,00 грн. 

 
Рішення:  
Погодити вчинені товариством наступні правочини, та затвердити відповідно умови 

укладених Товариством договорів: 
6.1. Генеральний договір про здійснення кредитування № 501.1-10/028 від 07.02.2012 

на групу підприємств (ПАТ «Гідросила», ПрАТ «Гідросила АПМ», ПрАТ «Торговий дім 
«Червона Зірка», ПрАТ «Торговий дім «Гідросила») з загальним лімітом кредитування 
100 650 000,00 (сто мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) гривень строком на 3 
роки з ПАТ «Укрсоцбанк» (далі – Генеральний договір)  з метою отримання Товариством 
кредитних коштів.  

6.2. Укладений на забезпечення Генерального договору: Іпотечний договір від 
07.02.2012 № 135 з ПАТ «Укрсоцбанк» на загальну суму 107 075 100,00 грн. (об’єкт іпотеки: 
нерухоме майно та земельні ділянки, належні Товариству). 

6.3. Укладені в рамках Генерального договору: Додатковий договір № 3 про надання 
мультивалютної відновлювальної кредитної лінії від 08.02.2012 в рамках Генерального 
договору (далі – Додатковий договір № 3) та Додатковий договір № 4 про надання 
мультивалютної відновлювальної  кредитної лінії («Короткі гроші») від 08.02.2012 в рамках 
Генерального договору (далі – Додатковий договір № 4), із загальним лімітом кредитної лінії 
по Додатковому договору № 3 та Додатковому договору № 4 у сумі еквівалентній 
32 000 000,00 грн. (тридцяти двом мільйонам грн. 00 коп.); з валютою кредитування українська 
гривня, долар США, Євро, російський рубль; для забезпечення оперативно-господарських 
потреб Товариства строком  на 12 місяців; з процентною ставкою: 

а) по Додатковому договору № 3: в доларах США – LIBOR (12М)  + 10,3 відсотків 
річних; в євро – EURIBOR  (12М) + 10,5 відсотків річних; в гривні – 35,00 відсотків річних; в 
російських рублях – 13 відсотків річних. 

б) по Додатковому договору № 4 максимальна процентна ставка: в доларах США – 
LIBOR (12М)  + 11,0 відсотків річних; в євро – EURIBOR  (12М) + 10,5 відсотків річних; в 
гривні – 35,00 відсотків річних; в російських рублях – 13 відсотків річних. 

6.4. Укладений на забезпечення Генерального договору: Договір поруки № 501.1-
10/028/1 від 08.02.2012 з ПАТ «Укрсоцбанк» про надання фінансової поруки за 
зобов’язаннями ПрАТ «Гідросила АПМ», ПрАТ «Торговий дім «Червона Зірка», ПрАТ 
«Торговий дім «Гідросила» в рамках Генерального договору на суму 68 650 000,00 грн. 

Голосували:  
«за» - 991 253 230 голосів, або 99,99998 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«проти» - 210 голосів, або 0,00002 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«утримались» - 0 голосів, або 0 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
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7. Про затвердження змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в 
новій редакції, в зв’язку із зміною класифікації видів економічної діяльності та 
затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту. 

 
Рішення:  
Питання зняти з розгляду. 
Голосували:  

«за» - 991 253 230 голосів, або 99,99998 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

     
«проти» - 0 голосів, або 0 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«утримались» - 210 голосів, або 0,00002 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
 
 
Голова лічильної комісії __________________ В.М. Сербулова 
   
Члени лічильної комісії __________________ Є.З. Родимюк 
   
 __________________ А.В. Шагіна 
 


