
Правління ВАТ «Гідросила» 
повідомляє, що 15 квітня 2011 року о 10:00 відбудуться річні загальні збори 
акціонерів ВАТ «Гідросила» 
за адресою: м. Кіровоград, вул. Братиславська, 5 в приміщенні конференц-залу АПК-2 (7 
поверх). 
 
Порядок денний: 
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів. 
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 
рік. 
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2010 
рік. 
5. Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) 
за 2010 рік,визначення та розподіл планових показників прибутку на 2011 рік. 
6. Про зміну найменування акціонерного товариства та затвердження Нової редакції 
статуту в зв’язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про 
акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.  
7. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про 
ревізійну комісію», «Положення про правління», в зв'язку з приведенням їх  у 
відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною 
найменування товариства. 
8. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради. 
9. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії. 
10. Про попереднє схвалення  значних правочинів які будуть вчинятись акціонерним 
товариством у ході поточної діяльності  протягом 2011 року, якщо ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості 
активів товариства за 2010 рік. 
11. Про  переведення  випуску простих іменних акцій документарної форми існування у 
бездокументарну форму існування (дематеріалізація акцій). 
12.Затвердження депозитарія і зберігача та затвердження умов договорів з ними. 
13.Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
товариства, порядку вилучення  сертифікатів акцій та дати припинення операцій з 
цінними паперами.  
14. Визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про 
прийняті рішення про дематеріалізацію. 
15. Затвердження протоколу рішення про переведення випуску простих  іменних акцій, 
випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування.  
16. Про збільшення розміру статутного капіталу на 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 
за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості простих іменних акцій на 800 
000 000 (вісімсот мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,05 гривень (п’ять 
копійок)  кожна. 
16.1. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про 
закрите (приватне) розміщення акцій. 
16.2. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення 
акцій. 
16.3. Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження: 
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання 
акцій, що пропонуються до розміщення; 
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій 
(у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); 



- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про 
результати закритого (приватного) розміщення акцій. 
16.4. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким 
надаються повноваження: 
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких 
затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про 
збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті 
загальними зборами акціонерів товариства рішення; 
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого 
переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про 
розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій); 
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на 
придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; 
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій. 
 
Реєстрація учасників зборів – з 9.15 до 10.00 за місцем проведення зборів. Початок зборів 
– о 10.00. 
При реєстрації учасникам зборів необхідно мати паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу, довіреність на право участі в зборах (для представників акціонерів) 
оформлену згідно діючого законодавства України. 
У разі неможливості Вашої присутності, інформацію про результати зборів можна 
отримати за телефоном: +38 (0522) 39-13-21. 
З проектом документів, пов’язаних з порядком денним загальних зборів, можна 
ознайомитися в юридичній службі Товариства з 04 квітня 2011 року щоденно крім суботи 
та неділі. 
Телефон для довідок: +38 (0522) 39-13-21. 
 
Правління ВАТ «Гідросила» 
 
Основні показники фінансово – господарської діяльності ВАТ «Гідросила» (тис. грн.) 
 
Найменування показника, період звітний - 2010 рік, попередній - 2009 рік. 
 
Усього активів 232 535 (2010), 240 996 (2009) 
Основні засоби 98 922 (2010), 100 085 (2009) 
Довгострокові фінансові інвестиції 11 496 (2010), 10 733 (2009) 
Запаси 18 624 (2010), 14 437 (2009) 
Сумарна дебіторська заборгованість 50 238 (2010), 73 965 (2009) 
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 441 (2010), 120 (2009) 
Нерозподілений прибуток 106 935 (2010), 96 576 (2009) 
Власний капітал 155 044 (2010), 150 013 (2009) 
Статутний капітал 10 000 (2010), 10 000 (2009) 
Довгострокові зобов’язання 9 085 (2010), - (2009) 
Поточні зобов’язання 68 406 (2010), 90 983 (2009) 
Чистий прибуток (збиток) + 6 722 (2010), + 510 (2009) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 000 000 (2010), 200 000 000 (2009) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - (2010), - (2009) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - (2010), - 
(2009) 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 303 (2010), 1 307 (2009) 
 



Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: у газеті "Відомості 
ДКЦПФР" № 33 від 18.02.2011, у газеті "Вечірня газета" № 08 від 18.02.2011 
 
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 
Голова Правління – Генеральний директор ВАТ "Гідросила" І.А. Юрченко 
 
 
Повідомлення розміщене 
 
Будь ласка, перевірте вірність розміщення повідомлення у Стрічці новин 
 
Зверніть увагу, що Ваше повідомлення буде опубліковано 21.02.2011 19:01:00 
Раніше за цей час повідомлення не буде відображуватися у Стрічці новин 


