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Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2018 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА"  

2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство  

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи. 

32616007  

4. Місцезнаходження емітента  25031 Кiровоградська область . м.Кiровоград вул. 
Пацаєва,19  

5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0522-36-04-50 36-04-50  

6. Адреса електронної пошти leda@hydrosila-leda.prat.in.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради 
емітента, яким затверджено річну 
інформацію, або дата та рішення 
загальних зборів акціонерів, яким 
затверджено річну інформацію емітента 
(за наявності)  

24.04.20194  

8. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна реєстрації 
юридичної особи та номер свідоцтва 
про включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати інформаційні 

Державна установа "Агентство з розвитку 
iнфраструктури фондового ринку 

України"21676262УкраїнаDR/00001/APA  



послуги на фондовому ринку, особи, 
яка здійснює оприлюднення  

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті 
учасника фондового ринку hydrosila-leda.prat.in.ua  

  
30.04.2019  

 
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)   (дата) 



Зміст 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації  
 

1. Основні відомості про емітента. X  

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. 
 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. 
 

5. Інформація про рейтингове агентство. 
 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента.  

7. Судові справи емітента. 
 

8. Штрафні санкції емітента. 
 

9. Опис бізнесу. X  

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 

X  

1) інформація про органи управління; X  

2) інформація про посадових осіб емітента; X  

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X  

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; 
 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення;  

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв). 

X  

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X  

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;  X  

2) інформація про розвиток емітента; X  

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента: 

X  

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування; 

X  

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків; 

X  

4) звіт про корпоративне управління: X  

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X  

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати  

X  

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги; 

X  



інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X  

інформація про наглядову раду; X  

інформація про виконавчий орган; X  

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента; 

X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента; 

X  

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента; 

X  

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X  

повноваження посадових осіб емітента.  X  

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. 

X  

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.   

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій. 

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, 
пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість 
прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета 
акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). 

X  

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру: 

X  

1) інформація про випуски акцій емітента; X  

2) інформація про облігації емітента; 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 
 

4) інформація про похідні цінні папери емітента; 
 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 
 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. 
 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва). 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента.  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі 
понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів 
згоди на відчуження таких цінних паперів. 

 



22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X  

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X  

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X  

3) інформація про зобов'язання емітента; X  

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X  

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.  

26. Інформація вчинення значних правочинів. 
 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  

29. Річна фінансова звітність. X  

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).  

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо). 

 

32. Твердження щодо річної інформації. 
 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду. 

X  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 
 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду; 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  



5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. 
 

41. Основні відомості про ФОН. 
 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. 
 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. 
 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. 
 

45. Правила ФОН. 
 

46. Примітки. X  

Примітки 

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших 
юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi 
перевищують 5 вiдсоткiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади 
корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове 
агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки 
товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств 
протягом звiтного року.Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть 
фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв 
або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.Cкладова змiсту 
"Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за 
звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються 
позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента.Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до 
складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних 
санкцiй.Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, 
засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу 
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу 
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 



паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи 
посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не включена 
до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
посадових осiб.Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або 
компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 
звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або 
учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Звiт 
керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Вiрогiднi 
перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних 
паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, 
фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у 
тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду 
прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу 
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових 
ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових 
потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, 
яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного 
управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив 
застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику 
корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi 



загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Опис основних 
характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 
емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є 
власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування 
акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу 
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше 
вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу 
належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну 
акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не 
включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного 
перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, 
сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 
пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, 
пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна 
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру 
капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та 
обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть 
публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi 
включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї 



на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iiнформацiя про 
випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй.Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, 
випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу 
рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi 
папери.Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових 
цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання 
власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не 
придбавав власнi цiннi папери.Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта 
нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 
такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки 
емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у 
розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" 
не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у 
власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу 
.Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних 
паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або 
iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента 
вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть 
голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову 
дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi 
засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 



розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 
продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, 
послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя 
вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у 
вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 
iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Рiчна 
фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Аудиторський звiт 
незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової 
звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит 
фiнансової звiтностi.Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть 
поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi 
договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна 
в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така 
iнформацiя у емiтента вiдсутня.Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi 
договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної 
iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.Cкладова змiсту 
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi 
папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 



розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, 
структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр 
iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з 
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 
покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного 
покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Вiдомостi про 
структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту 
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав 
на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець 
звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних 
паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених 
боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi 
включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру 
iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 



розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, 
що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi 
чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування Приватне акцiонерне 
товариство "Гiдросила 
ЛЄДА"  

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної 
особи (за наявності)  

 

3. Дата проведення державної реєстрації  07.10.2003  

4. Територія (область) Кiровоградська область  

5. Статутний капітал (грн) 5050000.00  

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000  

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано 
до статутного капіталу державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії  

0.000  

8. Середня кількість працівників (осіб)  140  

9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за 
КВЕД  

28.12 
ВИРОБНИЦТВО ГIДРАВЛIЧНОГО ТА 
ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ  

 
25.61 

ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛIВ ТА 
НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА МЕТАЛИ  

 
25.62 

МЕХАНIЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ 
МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ  

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 
валюті 

Кiровоградська фiлiя ПАТ КБ 
"ПРИВАТБАНК"  

2) МФО банку 323583  

3) Поточний рахунок 26002052902946  

  

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 

Немає  

5) МФО банку Немає  

6) Поточний рахунок Немає  



18. Опис бізнесу 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було. 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 135 осіб; середня 
чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб; середня чисельнiсть осiб, якi працюють за 
сумiсництвом - 0 осіб; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 
(дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати працi складає 13023 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд 
оплати працi збільшився з 11731 тис.грн. на 1292 тис.грн. за рахунок збільшення розміру 
заробітної плати. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його 
працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi 
працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi 
рiвня його знань та квалiфiкацiї.  

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств. 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реоганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного 
перiоду не надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності використовувати національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що введені в дію згідно з чинним законодавством. 
Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування та код Infor LN. Первісною 
вартістю запасів, що придбані за плату, визнавати собівартість запасів, яка складається з 
фактичних витрат без врахування транспортно-заготівельних витрат. Первісною вартістю запасів, 
що виготовляються власними силами, визнавати їх виробничу собівартість. Оцінка вибуття запасів 
здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Визначення середньозваженої 
собівартості одиниці запасів означає, що вибуття запасів оцінюється способом оцінки кожної 
одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і 
вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного 
місяця і одержаних у звітному місяці запасів. Транспортно-заготівельні витрати накопичуються на 
окремому рахунку обліку запасів та щомісяця розподіляються по середньому відсотку. Товари та 
готова продукція, що передані на комісію на експорт комісіонеру залишаються на балансі 
підприємства та є його власністю. Дохід (виручка) від реалізації продукції переданої на комісію на 



експорт визнається по даті оформлення вантажно-митної декларації. Основним засобом визнавати 
актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений 
комісією, більше року, а вартісна оцінка дорівнює сумі, що перевищує 6000грн. До малоцінних 
необоротних матеріальних активів відносити активи зі строком експлуатації понад один рік з дати 
введення в експлуатацію та вартістю у сумі, що не перевищує 6000 грн. Амортизацію основних 
засобів нараховувати прямолінійним методом. Вартість, що амортизується, дорівнює первісній 
вартості або переоціненій за вирахуванням ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість 
прирівнюється до нуля. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів не 
повинен бути меншим мінімально допустимого строку корисного використання, встановленого 
ПКУ. Відображати витрати на ремонт основних засобів, поліпшення (дообладнання, 
реконструкцію, модернізацію, добудову тощо) за такими правилами: ремонти, що підтримують 
об'єкт у робочому стані та не призводять до росту майбутніх економічних вигід, відносити до 
витрат періоду; вартість поліпшень, що призводять до росту економічних вигод, первісно 
очікуваних від використання об'єкта, відносити на збільшення первісної вартості об'єкта, тобто 
такі витрати капіталізувати. Поліпшення проводяться переважно із залученням сторонніх 
організацій. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається 
в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. У разі проведення поліпшень, 
що призводять до росту економічних вигод, строк корисного використання (експлуатації) об'єкта 
основних засобів збільшується не менше ніж на 1 рік. Амортизацію інших необоротних 
матеріальних активів нараховувати у першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 відсотків 
їх вартості. Амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом. Якщо 
відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального 
активу не встановлено , такий строк корисного використання визначається підприємством 
самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років. Підприємство може 
переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво 
відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Порогом суттєвості з метою 
відображення переоцінки об'єктів приймається величина , що дорівнює 10-відсотковому 
відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості. Для цього 
справедлива вартість повинна бути підтверджена звітом незалежного оцінювача. Перевищення 
сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової 
вартості цього об'єкта основних засобів, включається до складу нерозподіленого прибутку з 
одночасним зменшенням капіталу у дооцінках при вибутті об'єктів основних засобів. Витрати 
підприємства відображати з використанням класу рахунків 9 "Витрати діяльності" без 
застосовування рахунків класу 8 "Витрати за елементами". Витрати в обліку відображати на 
рахунках витрат в залежності від місця виникнення відповідно до структури витрат (Додаток 1) 
Встановити наступні статті калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг): Змінні 
витрати: сировина та основні матеріали; допоміжні матеріали; купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби; зворотні відходи (віднімаються); транспортно-заготівельні витрати; 
електроенергія на технологічні цілі; основна заробітна плата основних виробничих робітників; 
допоміжна заробітна плата основних виробничих робітників; нарахування на фонд оплати праці 
основних виробничих робітників; знос інструменту та оснащення; паливо на технологічні цілі; 
витрати на налагоджування; технологічні витрати; втрати при випробування вузлів; 
Загальновиробничі витрати (постійні): витрати на утримання та експлуатацію обладнання; цехові 
витрати; витрати по супроводженню та управлінню виробничим процесом. База розподілу 
загальновиробничих витрат на кожен об'єкт витрат: Маржинальний дохід - різниця між обліковою 
ціною одиниці виробу та змінними витратами на її виробництво. Нормальна потужність для 
визначення суми загальновиробничих витрат - затверджений річний план виробництва в облікових 
цінах. Сума загальновиробничих витрат при нормальній потужності - сума, встановлена 
затвердженими плановими показниками діяльності підприємства на рік. Встановити наступні 
статті калькуляції для оцінки незавершеного виробництва: - сировина і основні матеріали; - 
допоміжні матеріали; - купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби. Для відображення 
дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу у разі потреби 
створювати резерв сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом 



застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Величина резерву визначається на 
підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Забезпечення на оплату відпусток не 
створювати. Так як підприємство є платником податку на прибуток, відстрочені податкові активи 
та відстрочені податкові зобов'язання, у разі їх виникнення, відображати у проміжній фінансовій 
звітності, визначені на 31 грудня попереднього року, без їх обчислення на дату проміжної 
фінансової звітності. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності проводити річну інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Положення про 
інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014р. 
№879. Для проведення інвентаризації складається окремий наказ по підприємству. Складати звіт 
про рух грошових коштів за прямим методом. Контроль за виконанням даного наказу покласти на 
фінансового директора.  

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту 
в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання 
робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних 
клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 
захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й 
методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та 
динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій 
здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 
становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції 
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному 
обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, 
необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від 
загальної суми доходів за звітний рік; 

Предметом дiяльностi товариства виробництво рукавiв високого тиску. Основнi складовi данної 
продукцiї: фiтинг (гайка, муфта, нiпель) та рукав (гума). Для виробництва даної продукцiї 
пiдприємство має наступнi виробничi потужностi: станки, автомати, преси та iнше устаткування. 
Обсяг реалізації рукавів високого тиску за рік склав 62117 тис.грн. Сума виручки за звiтний рiк - 
86221 тис.грн. Товариство виробляє таку продукцію: Швидкороз?ємні з?єднання серії QS 
Взаємозамінність за стандартом ISO 7241-series А. Кулькова фіксація півмуфт. Тарілчастій клапан. 
Одностороннє "з'єднання-роз'єднання". Найчастіше застосовується на сільськогосподарській та 
комунальній техніці. Призначені для легких умов експлуатації, а также там, де немає надвисоких 
тисків. Швидкороз?ємні з?єднання серії QR Взаємозамінність за стандартом ISO 7241-series А. 
Кулькова фіксація півмуфт. Тарілчастий клапан. Двостороннє "з?єднання-роз?єднання" (т. з. 
функція "розривної муфти"). Найчастіше застосовується на сільськогосподарській та комунальній 
техніці. Призначені для легких умов експлуатації, а також там, де немає надвисоких тисків. 
Швидкороз?ємні з?єднання серії QТ Взаємозамінність за стандартом ISO 14541. Різьбова фіксація 
півмуфт. Тарілчастий клапан. Застосовуються при високому, а також імпульсному тиску. 
Найчастіше використовується на сільськогосподарській, будівельно-дорожній техніці і техніки, 
яка працює в кар?єрах. Швидкороз?ємні з?єднання серії QF Взаємозамінність за стандартом ISO 
16028. Кулькова фіксація півмуфт. Клапан - плоский торець (flat face). Наявність замка для 
запобігання мимовільному від?єднанню. Використовується в гідравлічних системах, де необхідно 
виключити можливість зовнішніх витоків масла і є ризик забруднення рідини. Цей тип з?єднань 
дозволяє успішно працювати при імпульсних навантаженнях типу гідромолота. Рукави високого 
тиску (РВТ): Під торговою маркою "Гідросила" виготовляються рукава високого тиску серії 
STANDART: З високоякісної однообплетеної гуми для робочого тиску до 22 МПа і з ресурсом 
роботи не менше 250 тисяч циклів. З високоякісної двообплетеної гуми для робочого тиску до 28 
МПа і з ресурсом роботи не менше 350 тисяч циклів. А також з високоякісної чотиринавивальної 



гуми для робочого тиску до 40 МПа. Ресурс роботи РВТ не менше 600 тисяч циклів. Рукави 
виготовляються: " за стандартами DIN, SAE і ГОСТ; " для гідросистем з робочим тиском від 10,5 
до 40 МПа; " з умовним проходом від 6 до 32 мм; " з прямими і кутовими фітингами (з кутом від 0 
до 90 градусів) стандартів типу DKM (зі сферичним ніпелем) і типу DKO (з конусоподібним 
ніпелем і ущільнювальним кільцем) легкої та важкої серії, а також інших стандартів; " з різьбовим 
приєднанням (метричним і дюймовим) і приєднанням під фланець; " різної довжини згідно зі 
специфікацією замовника (від 210 мм). Фітинг: " Фітинг для виробництва рукавів високого тиску 
за різними стандартами з різьбовим приєднанням, приєднанням під фланець, кутом вигину від 0 
до 90° Приєднувальна арматура: " Штуцера з'єднувальні, а також трійники, кутки, хрестовини (від 
S17 до S50 з гайкою і без гайки); Швидкороз?ємні з?єднання (ШРЗ): " Швидкороз?ємні з?єднання 
різних типорозмірів з взаємозамінністю контактної частини розетки і ніпеля згідно з ISO 7241-A, 
ISO 16028 (т. зв. Flat Face), а також приєднанням за допомогою різьби, для РВТ з робочим тиском 
до 35 МПа. Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня 
попиту на продукцiю, що виробляється пiдприємством та полягає в постiйному розширеннi 
вживання гiдравлiки у машинах, у зв'язку з чим iснує стiйке зростання ринку збуту. Дiяльнiсть 
Товариства трохи залежить вiд сезонного фактору - обсяг робiт збiльшується у весняно-лiтнiй 
перiод. Основнi ринки збуту: Україна, країни близького зарубіжжя. Основний клiєнт: ПрАТ 
"Торговий дiм Гiдросила". Основнi постачальники: ТОВ "Новомосковська трубна компанiя" , ТОВ 
"Торговий дiм Спутнiк", ТОВ "ТАКТ". Реалізцією продукції займається торговий дім. Основнi 
ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв, зростанням цiн на 
сировину i матерiали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi 
кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, 
розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному 
покращеннi якостi продукцiї, що виробляється. Канали збуту продукцiї Емiтента - шляхом 
укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи 
продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством 
за рахунок оптимальної цiни на продукцiю, високої якостi виготовленої продукцiї. Сировина, яка 
використовується Емiтентом, купується у постачальникiв, сировина є доступною завдяки її 
широкому асортименту, проте цiни на сировину постiйно зростають. Стан розвитку галузi 
виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, характеризується постiйним зростанням, появою 
нових технологiй, використанням в роботi нових матерiалiв. Рiвень впровадження нових 
технологiй та товарiв на нормальному рівні, незважаючи на їх високі цiни. Особливiстю продукцiї 
(послуг) емiтента є їх сезонний характер виробництва, висока якiсть та постiйне зростання 
собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на сировину i матерiали. Перспективнi плани розвитку 
емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi 
якостi робiт. Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 
вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, немає.  

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, 
їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб 
фінансування 

За останнi 5 рокiв значних придбань та вiдчужень не було. Зокрема були незначнi придбання та 
вибуття активiв по категорiям: 2014 рiк Придбань і відчужень (списань) не було. 2015 рiк 
Придбань і відчужень (списань) не було. 2016 рiк Надійшло - будівлі, споруди, передавальні 
пристрої - 134 тис.грн., машини та обладнання - 6923 тис. грн., транспортні засоби - 495 тис.грн., 
іншi основнi засоби - 26 тис. грн. Всього - 7578 тис.грн. Вибуло - машини та обладнання - 2021 
тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 1296 тис.грн. Всього - 825 тис.грн. за залишковою 
вартiстю основних засобiв. 2017 рiк Надійшло - машини та обладнання - 17986 тис. грн., іншi 
основнi засоби - 62 тис. грн. Всього - 18048 тис.грн. Вибуло - Машини та обладнання - 415 тис. 
грн. за початковою вартістю зі зносом 415 тис.грн., іншi основнi засоби - 3 тис. грн. за початковою 
вартістю зі зносом 3 тис.грн. Всього - 0 тис.грн. за залишковою вартiстю основних засобiв. 2018 
рiк Надійшло - земельні ділянки - 1159 тис.грн., будівлі, споруди, передавальні пристрої - 6893 



тис.грн., машини та обладнання - 7543 тис. грн., іншi основнi засоби - 333 тис. грн. Всього - 15928 
тис.грн. Вибуло - машини та обладнання - 672 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 538 
тис.грн., іншi основнi засоби - 279 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 258 тис.грн. Всього - 
155 тис.грн. за залишковою вартiстю основних засобiв. Пiдприємство на даний час не планує 
залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi.  

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не 
здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних 
засобiв. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання 
активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть 
вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй 
адресi пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi 
активiв пiдприємства. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, 
розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових 
вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 

На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання 
iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та iншi матерiали 
i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; значний податковий тиск на результати дiяльностi 
пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний 
вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до 
зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми свiдчать про 
достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем 
можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi та 
макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв 
економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, податкове навантаження.  

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 
емітента 

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд продажу 
продукцiї, виконаних робiт, наданих послуг, а також кредитних коштiв. Робочий капiтал достатнiй 
i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками 
фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню обємiв реалiзацiї, вiдмови вiд 
зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування 
пiдприємства як субєкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй 
виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних 
зобовязань.  

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має укладенi договори, якi в стадiї виконання, i за 
якими облiковується дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги в сумi 2276 



тис.грн., iнша поточна заборгованiсть в сумi 3880 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги в сумi 33519 тис.грн. Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання 
цих договорiв вiдсутня.  

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення 
виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння 
нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт транспорту i обладнання. Iстотними 
факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, 
зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на 
дiяльнiсть Товариства.  

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок не проводилося та не планується проводити в поточному роцi. 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 
формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 
дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового 
стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та 
аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася. 



IV. Інформація про органи управління 

Орган 
управління  

Структура Персональний склад 

Загальні збори 
акціонерів 

Акціонери товариства згідно 
переліку. 

Акціонери товариства згідно переліку, які мають голосуючі 
акції. 

Наглядова рада 
Голова наглядової ради та два 

члени наглядової ради. Комітети не 
створені. 

Голова наглядової ради Тiтов Юрiй Олексанрович. Член 
наглядової ради Штутман Павло Леонiдович. Член нагялдової 

ради Стонога Валентин Михайлович. 

Генеральний 
директор 

Одноосібний виконавчий орган Генеральний директор Рудий Віктор Вячеславович 

Ревізор Одноосібний контролюючий орган Ревізор Злотнікова Вікторія Ігорівна. 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1. Посада. Генеральний директор 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування 
юридичної особи. 

Рудий Віктор 
Вячеславович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  

4. Рік народження**. 1979 

5. Освіта**. вища 

6. Стаж роботи (років)**. 17 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ГІДРОСИЛА ЛЄДА" 
32616007 технічний 
директор 

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 09.10.2017 5 років 

9. Опис.  

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв генеральний директор в звiтному роцi отримував 
згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини генеральний директор не має. Перелiк посад, якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний енергетик ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", технічний 
директор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", в.о.генерального директора ЗАТ "Гiдросила ЛЄДА". 
Генеральний директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах.  

1. Посада. Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування 
юридичної особи. 

Гавриш Вiкторiя 
Валентинiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  

4. Рік народження**. 1979 

5. Освіта**. вища 



6. Стаж роботи (років)**. 21 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ГІДРОСИЛА ЛЄДА" 
32616007 бухгалтер 

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 22.04.2013 безстроково 

9. Опис.  

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував 
згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має. Перелiк посад, якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ "Гідросила ЛЄДА". Головний 
бухгалтер не обiймає посад на iнших пiдприємствах.  

1. Посада. Голова наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування 
юридичної особи. 

Тiтов Юрiй 
Олександрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  

4. Рік народження**. 1961 

5. Освіта**. вища 

6. Стаж роботи (років)**. 40 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ГІДРОСИЛА ГРУП" 
20635597 Генеральний 
директор 

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 19.04.2017 3 роки 

9. Опис.  

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi не 
отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради не має. Перелiк посад, якi особа обiймала 
протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ "Гiдросила Груп". Голова наглядової 
ради обiймає посади: Генеральний директор ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, 
адреса 25002, Кіровоградська, д/в, Кiровоград, Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101) Голова наглядовиї 
ради ПрАТ "Гідросила АПМ" (код ЄДРПОУ 36119987, адреса 25006, Кіровоградська обл., місто 
Кіровоград, вул.Братиславська, будинок 5Б), Голова наглядовиї ради ПАТ "Гідросила МЗТГ" (код 
ЄДРПОУ 00235814, адреса 72316, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул.Індустріальна, будинок 
59) Член наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, адреса 25002, 
Кiровоградський, Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, 7, офiс 106), Член наглядової ради ПрАТ 
"Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, адреса 25006, Кіровоградська, Кiровоградський, Кiровоград, 
вул.Медведєва, 1, корпус 2, офіс 201), Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код 
ЄДРПОУ 34894740, адреса 25002, Кіровоградська, Кіровоградський, Кіровоград, вулиця 
Орджонікідзе, будинок 7, офіс 104), Член наглядової ради АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 
05786100, адреса 25006, м.Кіровоград, вул. Братиславська, 5).  

1. Посада. Член наглядової ради 



2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування 
юридичної особи. 

Штутман Павло 
Леонiдович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  

4. Рік народження**. 1962 

5. Освіта**. вища 

6. Стаж роботи (років)**. 39 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ГІДРОСИЛА ГРУП" 
20635597 Директор з 
розвитку 

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 19.04.2017 3 роки 

9. Опис.  

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. 
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини член наглядової ради не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп". Член наглядової ради обiймає 
посади: Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 
25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101); Голова наглядової 
ради ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградськаобл., 
м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, 7, офiс 401); Голова наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (код 
ЄДРПОУ 35720494, мiсцезнаходження: 25002, Кiровоградська обл., м.Кiровоград, 
вул.Орджонiкiдзе, 7, офiс 106); Голова наглядової ради ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 
20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, 
офiс 101); Голова наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (код ЄДРПОУ 34894709, 
мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська, Кiровоградський, м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, 
буд.7, оф.105); Голова наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, 
мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Орджонікідзе, буд.7, офіс 104); 
Голова наглядової ради АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, мiсцезнаходження: 25006, 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Братиславська, буд.5); Голова наглядової ради ПАТ 
"Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., 
м.Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, буд.1); Член наглядової ради ПрАТ "Металит" (код 
ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Медведєва, 
буд.1, корпус 2, офіс 201); Член наглядової ради ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" 
(код ЄДРПОУ 33254343, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, 
вул.Братиславська, будинок 5); Член наглядової ради АТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 
00235570, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Генерала 
Родимцева, будинок 106); Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила АПМ" (код ЄДРПОУ 36119987, 
мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Братиславська, буд.5Б); Член 
наглядової ради ПАТ "Гідросила МЗТГ" (код ЄДРПОУ 00235814, мiсцезнаходження: 72316, 
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Індустріальна, буд.59). 

1. Посада. Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування 
юридичної особи. 

Стонога Валентин 
Михайлович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  

4. Рік народження**. 1951 



5. Освіта**. вища 

6. Стаж роботи (років)**. 50 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ГІДРОСИЛА ГРУП" 
20635597 Директор 
фiнансового 
управлiння 

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 19.04.2017 3 роки 

9. Опис.  

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. 
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини член наглядової ради не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп". Член наглядової 
ради обiймає посади: Директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп" (код ЄДРПОУ 
20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, 
офiс 101); Член наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, мiсцезнаходження: 
25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 401); Член наглядової 
ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (код ЄДРПОУ 34894709, мiсцезнаходження: 25002, 
Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, оф.105); Член наглядової ради ПрАТ 
"Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська 
обл., м.Кіровоград, вул.Орджонікідзе, буд.7, офіс 104); Член наглядової ради ПрАТ 
"Кіровоградська Транспортна Компанія" (код ЄДРПОУ 33254343, мiсцезнаходження: 25006, 
Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Братиславська, буд.5); Член наглядової ради АТ "КПКІ 
"Грунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., 
м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева, буд.106); Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила 
АПМ" (код ЄДРПОУ 36119987, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, 
вул.Братиславська, буд.5Б); Член наглядової ради АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, 
мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Братиславська, буд.5); Член 
наглядової ради АТ "Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська 
обл., м.Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, буд.1). 

1. Посада. Ревiзор 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування 
юридичної особи. 

Злотнiкова Вiкторiя 
Iгорiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  

4. Рік народження**. 1965 

5. Освіта**. вища 

6. Стаж роботи (років)**. 35 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ГІДРОСИЛА ГРУП" 
20635597 бухгалтер-
ревiзор 

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 19.04.2017 3 роки 



9. Опис.  

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв ревiзор в звiтному роцi не отримував. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини ревiзор не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 
бухгалтер-ревiзор ПрАТ "Гiдросила Груп". Ревізор обiймає посади: Бухгалтер-ревiзор ПрАТ 
"Гiдросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., 
м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101); Ревізор ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 
35189545, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, 
офiс 401); Ревізор ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, мiсцезнаходження: 25002, 
Кiровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 106); Ревізор ПрАТ "КПК" (код 
ЄДРПОУ 30514088, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, 
вул.Орджонікідзе, буд.7, офіс 102); Ревізор ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, 
мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101); 
Ревізор ПрАТ "Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., 
м.Кiровоград, вул.Медведєва, буд.1, корпус 2, офіс 201); Ревізор ПрАТ "Гідросила АПМ (код 
ЄДРПОУ 36119987, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, 
вул.Братиславська, буд.5Б); Голова ревізійної комісії ПАТ "Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, 
мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, буд.1); 
Голова ревізійної комісії ПАТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, мiсцезнаходження: 25006, 
Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Братиславська, буд.5); Голова ревізійної комісії АТ 
"Гроунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., 
м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева, буд.106); Голова ревізійної комісії ПАТ "Гідросила 
МЗТГ" (код ЄДРПОУ 00235814, мiсцезнаходження: 72316, Запорізька обл., м.Мелітополь, 
вул.Індустріальна, буд.59). 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Приватне акціонерне 
товариство "Гідросила 

Груп" 
20635597 

25002 Кiровоградська область 
м.Кіровоград 

вул.Орджонікідзе,7, офіс 101 
99.975247000000 

Приватне акціонерне 
товариство "Торговий дім 

"Гідросила" 
34894740 

25002 Кiровоградська область 
м.Кіровоград 

вул.Орджонікідзе, офіс 104 
0.019801000000 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

 
0.000000000000 

Усього 99.995048000000 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Перспективи подальшого розвитку емiтента визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї 
фiнансової та iнвестицiйної полiтики. Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження 
рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї 
дiяльностi. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових дiлових партнерiв, що надасть 
можливiсть отримати бiльший прибуток, проводити реконструкцiю та модернiзацiю iснуючого 
обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.  



2. Інформація про розвиток емітента. 
Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва своєї основної продукції, 
розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. 
Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення 
інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно 
вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство 
планує займатися основними видами діяльності. В існуючих умовах господарювання, до того ще й 
вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. 
Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення 
інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність 
Емітента.  



3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в 
звітному періоді не було.  



1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої 

операції, для якої використовуються операції хеджування 
Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.  



2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, 
ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають 
грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються 
наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на 
активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - 
ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності 
(дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати 
свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення 
зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових 
зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до 
ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. 
Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні 
операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість 
фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути 
викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на 
всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається 
ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності 
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для 
запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до 
фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом 
планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з 
дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки 
грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до 
кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в 
повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно 
контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу 
здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими 
та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. 
Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються 
резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність 
Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; 
- непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, 
зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і 
зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.  



4. Звіт про корпоративне управління: 
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. 
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 
кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання 
затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної 
компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного 
товариства "Гідросила ЛЄДА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з 
цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не 
наводиться.  



Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб 
або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання 
юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося 
рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції приватного 
акціонерного товариства "Гідросила ЛЄДА" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є 
членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому 
пункті кодекси не наводяться.  



Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану 
понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що 
застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та 
Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.  



2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, 
надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий 
емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв 

рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, 

обґрунтуйте причини таких дій  
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, 
оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується 
кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.  



3) Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 
загальних 
зборів 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 
проведення 

28.04.2018 

Кворум 
зборів 

99.975247 

Опис 

28 квiтня 2018 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Кворум Загальних зборiв - 
99,975247% голосiв. Питання, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної 
комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Схвалення порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних 
зборiв. 4. Звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства 
за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть 
за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт ревiзора та висновок ревiзора 
про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк, прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку ревiзора. 7. Затвердження рiчного 
звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2017 рiк, 
визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2018 рiк. 8. Про змiну мiсцезнаходження 
Товариства. 9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новiй редакцiї. 10. Про надання повноважень на пiдписання нової редакцiї Статуту товариства та 
здiйснення усiх необхiдних дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та з 
внесенням змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в єдиному державному реєстрi 
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 11. Про внесення змiн та 
доповнень до "Положення про наглядову раду", "Положення про ревiзора (ревiзiйну комiсiю)" шляхом 
викладення їх в новiй редакцiї. Доповнень до порядку денного не надходило. По всiм питанням 
порядку денного схваленi вiдповiднi рiшення. По 1-му питанню: Обрати лiчильну комiсiю рiчних 
загальних зборiв Товариства в складi: Заботкiн В.В. - член лiчильної комiсiї, Прасол В.А. - член 
лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства 
пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi. По 2-му питанню: Схвалити 
затверджений рiшенням наглядової ради ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" вiд 12.03.2018р. (протокол №1) 
порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв 
ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" 28.04.2018р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за 
результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї в нижнiй 
частинi бюлетеня iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв голови реєстрацiйної комiсiї; у разi, якщо 
бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї 
засвiдчується кожен аркуш бюлетеня. По 3-му питанню: Затвердити наступний порядок проведення 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання - до 3 
хвилин; оголошення та довiдки - пiсля закiнчення зборiв. Розгляд, обговорення та голосування по 
питанням порядку денного проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним. Загальнi 
збори акцiонерiв провести без перерви. По 4-му питанню: Звiт генерального директора товариства про 
результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2017рiк затвердити. По 5-му питанню: Звiт 
наглядової ради про дiяльнiсть за 2017 рiк затвердити. По 6-му питанню: Затвердити звiт ревiзора, 
висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 
рiк. По 7-му питанню: Затвердити рiчний звiт за 2017р. Прибуток отриманий за пiдсумками дiяльностi 
ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" у 2017р. не розподiляти. Плановi показники прибутку на 2018р. затвердити. 
По 8-му питанню: Змiнити мiсцезнаходження приватного акцiонерного товариства "Гiдросила ЛЄДА" 
з адреси: 25031, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, вулиця Пацаєва, будинок 19 на адресу: 25031, 
Кiровоградська область, мiсто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19. По 9-му питанню: 
Затвердити внесенi змiни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язанi з приведенням статуту до 
норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ "Гiдросила 
ЛЄДА" в новiй редакцiї. По 10-му питанню: Уповноважити генерального директора Товариства 
Рудого Вiктора Вячеславовича пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та особисто або через 
представника за довiренiстю здiйснити усi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю нової 
редакцiї Статуту та з внесенням змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному 
державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. По 11-му 
питанню: Затвердити внесенi змiни та доповнення до "Положення про наглядову раду" та "Положення 
про ревiзора (ревiзiйну комiсiю)"Товариства, пов'язанi з приведенням положень до норм чинного 
законодавства України, шляхом викладення та затвердження їх в новiй редакцiї.  

 



Вид 
загальних 
зборів 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 
проведення 

06.08.2018 

Кворум 
зборів 

100 

Опис 

06.08.2018 року були проведенi загальнi збори акцiонерiв приватного акцiонерного товариства 
"Гiдросила ЛЄДА" у формi заочного голосування (опитування). Кворум загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" у формi заочного голосування (опитування) - 100% голосiв. Питання, що 
розглядалися на загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" у формi заочного голосування 
(опитування): 1. Про надання згоди на вчинення правочину, який одночасно є значним та таким, щодо 
вчинення якого є заiнтересованiсть, та визначення уповноваженої особи на пiдписання такого 
правочину. Прийняте рiшення: Надати згоду виконавчому органу ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" на вчення 
правочину, який одночасно є значним та таким, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: 1.1. 
Надати згоду виконавчому органу ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" на придбання у ПрАТ "Гiдросила Груп" 
нежитлової будiвлi (лiт. "АА1а1а") загальною площею 14260,8 кв.м., що знаходиться в мiстi 
Кропивницькому Кiровоградської областi, на вулицi Пацаєва, пiд номером 19 (дев'ятнадцять) за цiною 
7 983 840,34 (сiм мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят три тисячi вiсiмсот сорок грн. 34 коп.), в т.ч. ПДВ. 1.2. 
Надати згоду на укладення мiж ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" (покупець) та ПрАТ "Гiдросила Груп" 
(продавець) договору купiвлi-продажу нежитлової будiвлi (лiт. "АА1а1а") загальною площею 14260,8 
кв.м., що знаходиться в мiстi Кропивницькому, Кiровоградської областi, на вулицi Пацаєва, пiд 
номером 19 (дев'ятнадцять). 1.3. Уповноважити генерального директора приватного акцiонерного 
товариства "Гiдросила ЛЄДА" Рудого Вiктора Вячеславовича на пiдписання договору купiвлi-
продажу нежитлової будiвлi, iнших документiв, необхiдних для виконання прийнятого рiшення.  

 

Вид 
загальних 
зборів 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 
проведення 

11.09.2018 

Кворум 
зборів 

100 

Опис 

11.09.2018 року були проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв (далi - позачерговi загальнi 
збори). Кворум позачергових агальних зборiв - 100% голосiв. Питання, що розглядалися на Загальних 
зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. 
Схвалення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Прийняття рiшень з питань 
порядку проведення загальних зборiв. 4. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом 
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових 
внескiв. 5. Про приватне розмiщення акцiй Товариства та затвердження: - перелiку осiб, якi є 
учасниками розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення акцiй 
Товариства; - рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства; - проспекту емiсiї акцiй, щодо яких 
прийнято рiшення про приватне розмiщення. 6. Про визначення уповноваженого органу емiтента, 
якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час 
першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй. 7. Про визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються 
повноваження щодо: залучення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 
прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi 
приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими 
власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення 
акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про 
вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у 
встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 
приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, 
який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про 
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому 
органi. 8. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження: проводити 



дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно 
яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення 
обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу 
акцiонерним товариством належних їм акцiй. 9. Про збiльшення статутного капiталу Товариства 
шляхом додаткової емiсiї акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 10. Про 
емiсiю акцiй Товариства та затвердження: - перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй 
Товариства; - рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї) Товариства. 11. Про 
визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: визначення 
(затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час реалiзацiї переважного права та розмiщення акцiй у 
процесi емiсiї; залучення до розмiщення андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове закiнчення 
розмiщення у процесi емiсiї акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з 
першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв емiсiї акцiй; 
затвердження звiту про результати емiсiї акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй; 
повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в 
установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй органом емiтента, уповноваженим 
приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, або у 
разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй; повiдомлення кожного акцiонера (у разi 
неприйняття загальними зборами рiшення про невикористання переважного права), який має 
переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть 
реалiзацiї такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акцiонернi товариства". 12. 
Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження: проводити дiї щодо 
забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, щодо яких 
прийнято рiшення про емiсiю; проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй; проводити дiї щодо 
здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу 
акцiонерним товариством належних їм акцiй. Прийняттi рiшення з питань порядку денного 
позачергових загальних зборiв 11.09.2018 р. По 1-му питанню: Обрати лiчильну комiсiю позачергових 
загальних зборiв Товариства в складi: Заботкiн В.В. - член лiчильної комiсiї, Прасол В.А. - член 
лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв 
Товариства пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi. По 2-му питанню: 
Схвалити затверджений рiшенням наглядової ради ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" вiд 30.07.2018р. 
(протокол №10) порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових загальних 
зборах акцiонерiв ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" 11.09.2018р., а саме: бюлетень для голосування, виданий 
акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї 
в нижнiй частинi бюлетеня iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв голови реєстрацiйної комiсiї; у разi, 
якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї 
засвiдчується кожен аркуш бюлетеня. По 3-му питанню: Затвердити наступний порядок проведення 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання - 
до 3 хвилин; оголошення та довiдки - пiсля закiнчення зборiв. Розгляд, обговорення та голосування по 
питанням порядку денного проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним. Загальнi 
збори акцiонерiв провести без перерви. По 4-му питанню: Рiшення з четвертого питання порядку 
денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Гiдросила 
ЛЄДА" неприйняте. По 5-му питанню: Рiшення з п'ятого питання порядку денного позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Гiдросила ЛЄДА" неприйняте По 6-
му питанню: Рiшення з шостого питання порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
приватного акцiонерного товариства "Гiдросила ЛЄДА" неприйняте. По 7-му питанню: Рiшення з 
сьомого питання порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного 
товариства "Гiдросила ЛЄДА" неприйняте. По 8-му питанню: Рiшення з восьмого питання порядку 
денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Гiдросила 
ЛЄДА" неприйняте. По 9-му питанню: Збiльшити розмiр статутного капiталу приватного 
акцiонерного товариства "Гiдросила ЛЄДА" на 5 300 000 (п'ять мiльйонiв триста тисяч) гривень за 
рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом додаткової емiсiї 530 000 (п'ятсот тридцять тисяч) 
штук простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi - 10 (десять) гривень кожна, загальною 
номiнальною вартiстю 5 300 000 (п'ять мiльйонiв триста тисяч) гривень. По 10-му питанню: 1. 
Здiйснити емiсiю простих iменних акцiй приватного акцiонерного товариства "Гiдросила ЛЄДА" у 
кiлькостi 530 000 (п'ятсот тридцять тисяч) штук iснуючою номiнальною вартiстю 10 (десять) гривень 
кожна, на загальну номiнальну вартiсть 5 300 000 (п'ять мiльйонiв триста тисяч) гривень. Провести 
емiсiю простих iменних акцiй приватного акцiонерного товариства "Гiдросила ЛЄДА" з наданням 
акцiонерам переважного права на придбання акцiй, щодо яких прийнято рiшення про емiсiю, 
передбаченого статтею 27 Закону України "Про акцiонернi товариства". Затвердити, що умовами 
емiсiї простих iменних акцiй приватного акцiонерного товариства "Гiдросила ЛЄДА" не вимагається 
обов'язкового отримання вiд акцiонера(-iв), що вiдмовився(-лися) вiд використання свого переважного 
права на придбання акцiй додаткової емiсiї, письмового пiдтвердження про таку вiдмову. У випадку 



неподання акцiонером заяви про намiри скористатись переважним правом на придбання акцiй i/чи 
заяви про вiдмову вiд придбання належної йому частки (частково або повнiстю) акцiй додаткової 
емiсiї на дату закiнчення строку, протягом якого реалiзується переважне право акцiонерiв на 
придбання акцiй, вважається, що акцiонер вiдмовився вiд переважного права на придбання акцiй 
додаткової емiсiї. 2. Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками розмiщення простих iменних акцiй 
ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" у процесi їх додаткової емiсiї: - акцiонери ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" станом 
на 11.09.2018 р., вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 
акцiонерного товариства складеного Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй 
України", а саме: Найменування Iдентифiкацiйний код Мiсцезнаходження 1 2 3 ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "ГIДРОСИЛА" 34894740 25002, Кiровоградська 
обл., м. Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе, буд. 7, офiс 104 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГIДРОСИЛА ГРУП" 20635597 25002, Кiровоградська обл., м. Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе, буд. 7, 
офiс 101 ЗАКРИТИЙ ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД "ПАРТНЕР-ФОНД" вiд iменнi та за рахунок якого дiє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПАРТНЕР - IНВЕСТ" код за 
(ЄДРIСI) 2331426 36200098 25002, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ельвортi, буд. 7, офiс 
416 3. Затвердити рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї) приватного 
акцiонерного товариства "Гiдросила ЛЄДА", яке оформити окремим додатком, що є невiд'ємною 
частиною Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. По 11-му питанню: Визначити 
Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емiтента, якому надаються повноваження щодо: 
визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час реалiзацiї переважного права та розмiщення 
акцiй у процесi емiсiї; залучення до розмiщення андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове 
закiнчення розмiщення у процесi емiсiї акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено 
договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв емiсiї акцiй; 
затвердження звiту про результати емiсiї акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй; 
повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в 
установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй органом емiтента, уповноваженим 
приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, або у 
разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй; повiдомлення кожного акцiонера (у разi 
неприйняття загальними зборами рiшення про невикористання переважного права), який має 
переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть 
реалiзацiї такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акцiонернi товариства". По 
11-му питанню: Визначити генерального директора ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" Рудого Вiктора 
Вячеславовича уповноваженою особою Товариства, якiй надаються повноваження: проводити дiї 
щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, щодо яких 
прийнято рiшення про емiсiю; проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй; проводити дiї щодо 
здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу 
акцiонерним товариством належних їм акцiй.  

 



 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа  
 

X 

Інше (запишіть):  
 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть):  
 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій  X 
 

Унесення змін до статуту  
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  
 

X 

Інше (запишіть):  Про надання згоди на вчинення 
значного правочину із 

заінтересованістю. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 
голосування? (так/ні)  

Так 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:  

 
Так Ні 



Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків простих акцій товариства 

Акціонери (акціонер), які на день 
подання вимоги сукупно були 

власниками 10 і більше відсотків 
прости акцій товариства 

позачергові збори не скликали. 

Інше (зазначити):  
 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення : 

Чергові загальні збори скликалися і проводилися. 

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення: 

Позачергові загальні збори скликалися і проводилися. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

кількість членів наглядової ради - акціонерів  0 

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів  3 

кількість членів наглядової ради - незалежних директорів  0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

З питань аудиту  
 

X 

З питань призначень  
 

X 

З винагород 
 

X 

Інші (запишіть)   

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності 
та ефективності :  

Не проводилося.  

 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради 
:  

Комітети наглядової ради не створені. 

 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Посада 
Незалежний член 

Так* Ні*і 



Тітов Юрій Олександрович Голова Наглядової ради 
 

X 

Стонога Валентин Михайлович Член Наглядової ради 
 

X 

Штутман Павло Леонідович Член Наглядової ради 
 

X 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  X 
 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть):  
 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   

X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками   

X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   

X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена  

X 
 

Інше (запишіть)  
 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :  

Протягом 2018 року відбулися 19 засідань наглядової ради: 05.02.2018р. (кворум - 100% голосів): 
Затверджено: рішення про надання згоди виконавчому органу на списання обладнання. 
12.03.2018р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: рішення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів, визначення дати, часу та місця їх проведення; проект порядку денного зборів; 
визначено дату складання переліків акціонерів для повідомлення та проведення зборів; затвердено 
проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів; склад реєстраційної 
комісії; обрано голову та секретаря зборів; затверджено склад тимчасової лічильної комісії; 
схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах 
акціонерів.30.04.2018р. 14.03.2018р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: звіт про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Взято до відома інформацію про виконання цілей 
підприємства та Кайден-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки 
персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками. 
22.03.2018р. (кворум - 100% голосів): Затверджено текст повідомлення про скликання загальніх 
зборів для персонального повідомлення акціонерів та оприлюднення відповідно до законодавства 
у строк не менш ніж за 30 днів до дати зборів. 06.04.2018р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: 
рішення про надання згоди виконавчому органу на списання обладнання. 11.04.2018р. (кворум - 
100% голосів): Затверджено: порядок денний зборів, що призначені на 28.04.2018 року; бюлетені 
для голосування на зборах. 12.06.2018р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: звіт про результати 



фінансово-господарської діяльності за 1 квартал 2017 рік. Взято до відома інформацію про 
виконання цілей підприємства та Кайден-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в 
частині підготовки персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними 
постачальниками. 16.07.2018р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: рішення про проведення 
загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 06.08.2018 р., порядок 
денний загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 06.08.2018 р., 
проект рішення щодо питання, включеного до порядку денного зборів акціонерів у формі заочного 
голосування (опитування) 06.08.2018 р.; визначено дату складання переліку акціонерів для 
проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 06.08.2018 р.; 
обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування 
(опитування) 06.08.2018 р.; обрано лічильну комісію загальних зборів акціонерів у формі заочного 
голосування (опитування) 30.07.2018р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: рішення про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів, визначення дати, часу та місця їх 
проведення; проект порядку денного зборів; визначено дату складання переліків акціонерів для 
повідомлення та проведення зборів; затвердено проекти рішень щодо питань, включених до 
проекту порядку денного зборів; склад реєстраційної комісії; обрано голову та секретаря зборів; 
затверджено склад тимчасової лічильної комісії; схвалення порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 11.09.2018р. 02.08.2018р. 
(кворум - 100% голосів): Затверджено: рішення про обрання оцінювача. 06.08.2018р. (кворум - 
100% голосів): Затверджено: рішення про обрання аудитора. 06.08.2018р. (кворум - 100% голосів): 
Затверджено текст повідомлення про скликання загальніх зборів для персонального повідомлення 
акціонерів та оприлюднення відповідно до законодавства у строк не менш ніж за 30 днів до дати 
зборів. 10.08.2018р. (кворум - 100% голосів): Затверджено звіт про результати фінансово-
господарської діяльності за 1 півріччя 2017 рік. Взято до відома інформацію про виконання цілей 
підприємства та Кайден-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки 
персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками. 
17.08.2018р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: рішення про ринкову вартість акцій. 
24.08.2018р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: порядок денний зборів, що призначені на 
11.09.2018 року; бюлетені для голосування на зборах. 06.09.2018р. (кворум - 100% голосів): 
Затверджено: рішення про надання згоди на придбання земельної ділянки. 11.09.2018р. (кворум - 
100% голосів): Затверджено: рішення про цінну розміщення простих іменних акцій ПрАТ 
"Гідросила ЛЄДА". 28.09.2018р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: рішення про наданя згоди 
виконавчому органу виступити фінансовим поручителем за кредитним договором. 11.12.2018р. 
(кворум - 100% голосів): Затверджено звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 9 
місяців 2017 рік. Взято до відома інформацію про виконання цілей підприємства та Кайден-
Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки персоналу. Прийнято до 
відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками.  

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  
 

 

Інформація про виконавчий орган 
Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

 



 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним 
органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної 
законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює 
та регулює діяльність виконавчого органу. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени 
Наглядової ради, які обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки. Членом Наглядової 
ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно 
членом виконавчого органу Товариства або ревізійної комісії. До складу Наглядової ради можуть 
обиратися як акціонери, так і особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), 
так і незалежні директори, що є особами, які відповідають умовам, передбаченим законодавчими 
та нормативно-правовими актами України та положенню про Наглядову раду Товариства. До 
складу Наглядової ради може обиратися декілька представників одного акціонера (групи 
акціонерів). Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість 
разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного 
голосування. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами 
шляхом проведення кумулятивного голосування. Голова наглядової ради Товариства обирається 
членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової 
ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.  
 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

Так, введено 
посаду ревізора 

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб 
  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 1   

 
 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 

Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету  

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу  

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів Так Ні Ні Ні 



наглядової ради  

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу  

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу  

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні 

 
 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган (правління)  X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )  X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  
 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства  

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах  

Інформація 
оприлюднюється 

в 
загальнодоступній 

інформаційній 
базі даних 

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві  

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера  

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства  



особу, яка 
провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Так Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Так Так Так Так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  

Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?  

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми 
) ? 

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів  
 

X 

Наглядова рада  X 
 

Виконавчий орган  
 

X 

Інше (запишіть)  
 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?  

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  
 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцій емітента 

№ 
з/п 

Повне найменування 
юридичної особи - власника 

(власників) або прізвище, ім'я, 
по батькові (за наявності) 
фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета 
акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань (для юридичної особи - 
резидента), код/номер з торговельного, банківського 

чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - 
нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 2 3 4 

1 
Приватне акціонерне товариство 

"Гідросила Груп" 
20635597 99.975247 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна 
кількість 

акцій 

Кількість акцій з 
обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 
Дата 

виникнення 
обмеження 

1 2 3 4 

505000 0 

Власників, що не уклали з депозитарною установою договору 
про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного 

імені, немає. В Товаристві обмежень прав участі та голосування 
акціонерів на загальних зборах емітентів немає. 

 

 



 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про 
будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  
Відповідно до Статуту голова та члени Наглядової ради Товариства, генеральний директор та 
ревізор є посадовими особами Товариства. Відповідно до Статуту, Наглядова рада обирається 
загальними зборами на 3 роки. Персональний та кількісний склад Наглядової ради, затвердження 
умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
визначається загальними зборами акціонерів Товариства. До складу Наглядової ради входять 
Голова наглядової ради та член наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради 
приймається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Голова 
наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю 
голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час 
переобрати голову наглядової ради. Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
наглядової ради належить до виключної компетенції загальних збрів акціонерів. Відповідно до 
Статуту, генеральний директор, як одноосібний виконавчий орган, обирається (призначається) 
наглядовою радою. Припинення повноважень (звільнення) генерального директора відноситься до 
компетенції наглядової ради. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової 
ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово 
здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень генерального директора 
встановлюються законодавством, статутом. Відповідно до Статуту, Ревізор обирається загальними 
зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, на строк не більше п'яти років. 
Відповідно до Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів 
акціонерів.  



 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження членів наглядової ради визначені Законом України "Про акціонерні товариства", 
Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члени наглядової ради уповноважені 
розглядати і приймати рішення з наступних питань: 1) затвердження внутрішніх положень, якими 
регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних 
зборів законодавством України та Статутом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для 
затвердження виконавчому органу; 2) визначення видів економічної діяльності Товариства, 
відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань; 3) визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження 
Товариства; 4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів 
відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 5) 
підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про 
місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення 
реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення 
пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних 
зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання 
акціонерами позачергових загальних зборів; 6) призначення реєстраційної комісії, за винятком 
випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що 
може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів 
акціонерами Товариства); 7) визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути 
повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 8) 
визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 
строків виплати дивідендів, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України; 
9) затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, 
обов'язкового викупу, продажу, тощо, у випадках, передбачених законодавством України; 10) 
прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів 
інших емітентів, належних Товариству, визначення умов відповідних цивільно-правових угод; 11) 
прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства; 12) 
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших 
цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків 
вартості активів Товариства; 13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, 
крім акцій, цінних паперів; 14) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених 
законодавством України; 15) обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) 
Генерального директора Товариства, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки 
Генерального директора Товариства; 16) затвердження умов контракту з Генеральним директором 
Товариства, встановлення розміру його винагороди; 17) прийняття рішення про відсторонення 
Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здійснюватиме повноваження Генерального директора; 18) затвердження положення про 
винагороду членів виконавчого органу Товариства; 19) затвердження звіту про винагороду членів 
виконавчого органу Товариства; 20) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього 
аудиту (внутрішнього аудитора); 21) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з 
працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру 
їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 22) здійснення 
контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством 
достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; розміщення, 
(оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного 
управління Товариства; 23) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за 
результатами його розгляду; 24) затвердження організаційної структури Товариства; 25) обрання 
аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за 
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що 
укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) 
послуг; 26) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку 



зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо 
нього; 27) прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-
фінансових групах та інших об'єднаннях; 28) вирішення питань про створення будь-яких 
юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов 
цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах 
господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію; 29) прийняття рішень про 
створення (заснування) структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: 
дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; 
затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або 
ліквідацію; 30) участь в управлінні від імені Товариства в дочірніх підприємствах засновником 
яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх 
підприємств, відносяться до компетенції засновника; 31) участь в управлінні від імені Товариства 
в філіях та представництвах, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та 
представництв відносяться до компетенції головного підприємства; 32) затвердження за поданням 
Генерального директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; 33) 
визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, 
представництв Товариства; 34) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради 
законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, 
перетворення, ліквідація); 35) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, 
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, 
та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням обмежень встановлених 
законодавством України; 36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів будь-якого характеру у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом значного правочину, перевищує 25 (50) відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності, при умові виконання вимог, зазначених в п.10.1 Статуту Товариства; 
37) у випадку доручення загальними зборами акціонерів Товариства визначати доцільність 
вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 
предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року; 38) встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для 
повноважень Генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, 
щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних 
угод, угод застави, іпотеки, без надання Наглядовою радою попередньої згоди на вчинення; 39) 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо 
розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, 
угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину для 
повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою; 40) визначення 
ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 41) 
прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 42) прийняття рішення про 
обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік випущених Товариством акцій та 
надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 
встановлення розміру оплати її послуг; 43) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, 
включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; 44) скасування рішень 
виконавчого органу прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції, відповідно до п.п. 
9.3.4. та 9.3.5. Статуту Товариства, або з їх перевищенням; 45) ініціювання у разі необхідності 
проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності 
Товариства; 46) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням 
незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-
господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до 



їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та 
затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових 
осіб; 47) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із 
законодавством України та Статутом Товариства. Повноваження (компетенція) Генерального 
директора Товариства визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом 
Товариства. До компетенції генерального директора Товариства, серед іншого, належить: 1) 
виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядової ради Товариства; 2) 
прийняття рішення про відкриття рахунків у банківських установах; 3) прийняття рішень про 
укладення будь-яких правочинів, вартість яких не перевищує 10 відсотків загальної вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; 4) затвердження штатного 
розкладу Товариства та внесення змін до нього; 5) затвердження планів діяльності відповідних 
структурних підрозділів Товариства та звітів про їх виконання; 6) визначення умов оплати праці 
працівників Товариства; 7) затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів 
Товариства; 8) визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає комерційну 
таємницю Товариства та організацію її захисту; 9) здійснення інших функцій, згідно з чинним 
законодавством та внутрішніми документами Товариства. При цьому, виключно за письмовою 
згодою наглядової ради, Генеральний директор Товариства має право: - призначати та звільняти 
керівників філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства; - одержувати від 
імені Товариства кредити, надавати і отримувати позики, безоплатно відчужувати будь-яке майно 
Товариства; - надавати за рахунок майна або майнових прав Товариства гарантії або поруки інших 
видів забезпечення виконання зобов'язань, на користь третіх осіб; - передавати будь-яке майно або 
майнові права Товариства в заставу, іпотеку чи іншим чином обтяжувати майно Товариства; - 
надавати будь-яке майно Товариства в оренду, лізинг, позичку або управління; - укладати будь-які 
договори на будь-яку суму, предметом яких є основні засоби (основні фонди) Товариства; - 
укладати договори, сума яких перевищує встановлений цим Статутом граничний розмір; - 
видавати або одержувати (придбавати) від імені Товариства векселі незалежно від суми таких 
векселів; - укладати зовнішньоекономічні договори (контракти); - вчиняти правочини (укладати 
угоди) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паїв, часток в статутних капіталах 
(статутних фондах) інших резидентних та нерезидентних суб'єктів господарювання, в тому числі 
господарських товариств; - приймати рішення щодо заснування, в тому числі співзаснування, 
господарських товариств, підприємств, установ, організацій, у тому числі спільних та іноземних, 
створенню дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, та їх ліквідації; - 
підписувати від імені Товариства установчі документи господарських товариств, інших 
підприємств, установ, організацій, у тому числі спільних та іноземних, дочірніх підприємств, філій 
та представництв Товариства, а також зміни та доповнення до таких установчих документів; - 
вчиняти правочини щодо придбання/відчуження транспортних засобів Товариства (незалежно від 
суми договору/угоди); - вчиняти правочини щодо придбання/відчуження нерухомого майна та/або 
цілісного майнового комплексу Товариства (незалежно від суми договору/угоди); - вчиняти 
правочини щодо безоплатного відчуження будь-яких активів Товариства; - вчиняти правочини 
щодо придбання/відчуження у будь-який спосіб майна, ринкова вартість якого складає від 10 до 25 
відсотків загальної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; - 
підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього. Для отримання згоди на 
вчинення дій, що потребують згоди наглядової ради Товариства відповідно до цього Статуту, 
Генеральний директор Товариства письмово повідомляє голову наглядової ради про питання, що 
потребує отримання згоди наглядової ради, та направляє проект договору, рішення чи іншого 
документу, укладення чи прийняття якого потребує згоди наглядової ради. Право на вчинення дій, 
що потребують погодження наглядової ради, Генеральний директор Товариства отримує після 
письмового повідомлення голови наглядової ради про позитивне вирішення наглядовою радою 
питання про надання згоди. Крім того, генеральний директор Товариства має право: 1) 
представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, 
державними, судовими, громадськими, господарськими та іншими органами та організаціями, 
незалежно від форми власності та підпорядкування, органами нотаріату України, перед 
державними контролюючими органами, з правом підпису документів за наслідками перевірок, 



надавати довідки та іншу інформацію стосовно діяльності Товариства; 2) користуватися правом 
першого підпису на фінансових, банківських платіжних та інших документах; 3) здійснювати 
прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства; 4) від імені Товариства 
укладати трудові договори, угоди з працівниками Товариства; 5) застосовувати засоби заохочення 
та стягнення до працівників Товариства; 6) відкривати поточні та інші рахунки у фінансових 
установах; 7) приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі 
закордонні; 8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених цим 
Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; 9) підписувати 
довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) 
яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до 
Статуту Товариства; 10) в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для 
забезпечення нормальної роботи Товариства. Повноваження Ревізора Товариства визначені 
Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про ревізора 
(ревізійну комісію). Ревізор здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності 
Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за 
дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства та з його власної ініціативи або за вимогою 
акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % акцій Товариства. При необхідності Ревізор 
проводить перевірки достовірності фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період 
(квартал, півріччя, 9 місяців) для розгляду Наглядовою радою. Ревізор має право вимагати від 
посадових осіб та інших працівників Товариства надання йому всіх необхідних матеріалів, 
бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень (усних та/або письмових). Ревізор 
зобов'язаний своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік 
і надати свій висновок Загальним зборам акціонерів Товариства.  



 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ, ІНШОГО НІЖ АУДИТ ЧИ 
ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ АКЦІОНЕРІВ ТА 
КЕРІВНИЦТВУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА ЛЄДА" 
(ЄДРПОУ 32616007) Завдання Нами виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, 
іншого ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, Емітента цінних паперів Приватного 
акціонерного товариства "Гідросила ЛЄДА" (далі - ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", Емітент, 
Товариство) щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне 
управління та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту за 
календарний рік, який починається 1 січня 2018 року та закінчується 31 грудня 2018 рік (далі - за 
2018 рік), підготовленого на виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі - НКЦПФР) та законодавства щодо розкриття річної інформації за 2018 рік Емітентами 
цінних паперів, а саме - пункту 15 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 
від 16.11.2017 року №2210-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" в частині подання 
емітентами цінних паперів річної звітності в обсязі, встановленому статтею 40 Закону України 
"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-IV (у новій редакції). Склад 
документів, які формуються за результатами виконання даного завдання з надання впевненості: 1. 
Письмовий висновок у вигляді даного Звіту з надання обґрунтованої впевненості з предмету 
завдання, підготовленого незалежним аудитором (аудиторською фірмою); 2. Звіт про 
корпоративне управління за 2018, який є складовою частиною Звіту керівництва за 2018 рік, 
підготовлений ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", в якому у відповідності до ч.3 ст.401 Закону України 
"Про цінні папери та фондовий ринок" незалежним аудитором (аудиторською фірмою) наводиться 
інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 та висловлено думку щодо 
інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту. Звіт незалежного аудитора є невід'ємною 
частиною зазначеного Звіту про корпоративне управління. Основні відомості про Емітента Повне 
найменування : Приватне акціонерне товариство "Гідросила ЛЄДА" Код за ЄДРПОУ: 32616007 
Місцезнаходження Товариства: 25031, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця 
Пацаєва, будинок 19 Відомості про державну реєстрацію: Дата державної реєстрації: 07.10.2003р. 
Дата запису: 25.03.2005р. Номер запису: 1 444 120 0000 001054. Основні види діяльності: " Код 
КВЕД 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання (основний); " Код КВЕД 
28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів; " 
Код КВЕД 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали; " Код КВЕД 25.62 
Механічне оброблення металевих виробів; " Код КВЕД 25.94 Виробництво кріпильних і 
ґвинтонарізних виробів. Свідоцтво про випуск цінних паперів №11/11/1/08, видане Південним 
територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 08.08.2012 
року. Обсяг завдання Ми провели перевірку у відповідності з Законом України "Про аудиторську 
діяльність", Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, МСЗНВ 3000 
"Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", 
Кодексу Етики Професійних Бухгалтерів та Міжнародного стандарту з контролю якості 1 
"Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші 
завдання з надання впевненості і супутні послуги". Завдання виконується відповідно до 
Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, які є складовою частиною Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, 
прийнятих в якості Національних. Це означає, що наша перевірка зазначеної у Звіті про 
корпоративне управління інформації відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг (далі - МСА), та є значно меншою за своїм обсягом. Предметом (об'єктом) перевірки є 
твердження та розкриття, які не є історичною фінансовою інформацією, зазначені у Звіті про 
корпоративне управління за 2018, який є складовою частиною Звіту керівництва за 2018 рік, 
підготовлений відповідальною за його складання та подання стороною - ПрАТ "Гідросила ЛЄДА". 
Концептуальною основою Звіту про корпоративне управління є основа, яка відповідає принципам 



достовірності та повноти, суттєвості, стислості, цілісності та зрозумілості, співставності та ризик-
орієнтованого підходу. Джерелом перевірки були обрані документи ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", на 
підставі яких складено Звіт про корпоративне управління за 2018 рік: чинні Статут Товариства, 
Положення про Наглядову раду, Протоколи річних загальних зборів, Протоколи засідань 
наглядової ради за 2018 рік, Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, Реєстр власників 
іменних цінних паперів, Виписка з реєстру кодів цінних паперів, Виписка з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інші внутрішні 
Положення та регуляторні документи Товариства. Основними критеріями перевірки є дотримання 
ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" протягом 2018 року в усіх суттєвих аспектах Статуту Товариства, 
вимогам НКЦПФР, чинного законодавства щодо достовірності і повноти розкриття Товариством 
відповідної інформації в Звіті про корпоративне управління за 2018 рік. Критерії, за допомогою 
яких оцінено предмет перевірки, - вимоги: " Статуту та внутрішніх положень Товариства; " 
Пункту 2 ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 
16.07.1999 № 996-XIV зі змінами та доповненнями (далі - ЗУ Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність); " Порядку подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету 
міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 (далі - Порядок №419); " Наказу Міністерства фінансів 
України від 7 грудня 2018 року "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту 
про управління" N 982 (далі - Наказ №982); " Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок" від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями (далі - ЗУ Про цінні папери та 
фондовий ринок); " Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI зі 
змінами та доповненнями (ЗУ Про акціонерні товариства); " Закон України Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій 
емітентами цінних паперів від 16.11.2017 № 2210-VIII (далі - Закон України №2210); " Рішення № 
955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження 
Принципів корпоративного управління" (далі - Рішення №955); " Рішення від 03.12.2013 № 2826 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зареєстрованого Міністерством юстиції 
України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712 (далі - Рішення №2826); " Рішення Комісії від 
04.12.2018 № 854 (далі - Рішення №854); " інших застосовних законодавчих та нормативно-
правових актів. Вибір процедур, визначення характеру, часу й обсягу виконаних процедур та 
оцінка ризиків суттєвих викривлень залежить від професійного судження аудитора. Масштаби 
нашої перевірки не були обмежені будь-яким способом та нам надали доступ до всієї необхідної 
інформації. Ми не використовували роботу підрозділу внутрішнього аудиту Товариства. Ми 
отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності Товариства, структури його власності та 
корпоративного управління. В ході проведення аудиту нам була надана вся необхідна інформація, 
пояснення та відповіді на наші запити, а також вся необхідна документація. У зв'язку з тестовим 
характером завдання, з прийняттям першого завдання з надання впевненості (Замовник звернувся 
вперше), та іншими властивими обмеженнями, існує неминучий ризик того, що навіть деякі 
суттєві викривлення можуть залишитися невиявленими, навіть якщо завдання належно 
сплановано і виконується відповідно до МСЗНВ. Відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" відповідальний за предмет завдання та 
інформацію з предмета завдання, а саме: " За дотримання вимог Статуту та внутрішніх положень 
Товариства, вимог НКЦПФР, чинного законодавства та нормативно-правових актів; " За 
складання та достовірне подання Звіту керівництва за 2018 рік; " За складання та достовірне 
подання Звіту про корпоративне управління за 2018 рік відповідно до Концептуальної основи 
Звіту про корпоративне управління, вимог НКЦПФР та чинного законодавства; " За наявність, 
повноту та достовірність документів, наданих на перевірку, які є джерелом перевірки, та щодо 
яких подаються розкриття; " За наявність суттєвих помилок, викривлень та невідповідностей між 
інформацією Звіту про корпоративне управління, що підлягає перевірці, та іншою інформацією, 
що підлягає розкриттю; " За таку структуру корпоративного управління і систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити ефективну 
систему відносин між власниками, наглядовим та виконавчим органом Товариства, а також 
стосовно інших зацікавлених осіб. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть 
відповідальність за нагляд за процесом звітування Товариства. Відповідальність аудитора 



Аудиторська компанія ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" чи будь-який працівник Аудиторської компанії 
ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" не несе будь-якої відповідальності, що може виникнути при використанні 
цього звіту, перед третіми особами, крім нашої відповідальності, зазначеної в цьому звіті. Будь-яке 
використання цього звіту будь-якою іншою стороною є її винятковою відповідальністю. Цей звіт 
підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може 
бути використаний будь-якою іншою стороною з будь-якою іншою метою. Наша відповідальність 
передбачає відповідальність перевірку інформації, зазначеної в пунктах 1-4 Звіту про 
корпоративне управління за 2018 рік, який підготовлено ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" та надання звіту 
з надання обґрунтованої впевненості, в якому ми висловлюємо думку стосовно того, чи є 
твердження, зазначені в пунктах 5-9 зазначеного Звіту, достовірними в усіх суттєвих аспектах, 
виходячи з вимог Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства та чинного 
законодавства, а виконання нами завдання з надання впевненості не звільняє управлінський 
персонал Вашого підприємства від їх відповідальності. Ми є незалежними по відношенню до 
ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні 
для виконання завдань з надання впевненості. У зв'язку із зазначеним вище, повідомляємо про те, 
що нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської 
фірми, так і на рівні будь-яких працівників, задіяних у виконанні даного завдання. Ми не надавали 
Товариству жодних інших послуг, включаючи не аудиторські послуги. Ми також надаємо 
твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважить такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. Виконання 
завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи 
наявну компетенцію та професійний досвід фахівців. В ході виконання завдання нами виконано 
відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку 
ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ 
"Гідросила ЛЄДА" за 2018 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, 
застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є 
джерелом перевірки, з відповідними критеріями. Висновок На нашу думку інформація, зазначена в 
пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2018, який є складовою частиною Звіту 
керівництва Приватного акціонерного товариства "Гідросила ЛЄДА" за 2018 рік, є достовірною в 
усіх суттєвих аспектах виходячи з вимог Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та 
чинного законодавства; інформація, зазначена в пунктах 1-4 Звіту включає достовірне подання 
інформації. Основні відомості про Аудиторську фірму Повна назва підприємства: Товариство з 
обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ" Ознака особи: Юридична Код за ЄДРПОУ: 
41974960 Юридична адреса: 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7; телефон 
(097) 432-13-40 Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4718 
Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: № 4718 від 29.03.2018р., 
виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 
29.03.2023 року Аудитор, директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ": Морозова Ірина Миколаївна 
Сертифікат аудитора: Серія А №007428 від 31.03.2017, виданого згідно з рішенням Аудиторської 
палати України від 31.03.2017 N342/3, дійсне до 31.03.2022р. Основні відомості про умови 
Договору на виконання завдання Дата і номер договору Договір ЗНВ-0040 від 04.04.2019р. 
Рішення Емітента щодо залучення аудиторської фірми Протокол засідання наглядової ради ПрАТ 
"Гідросила ЛЄДА" №3 від 15.03.2019 року Дата початку i дата закінчення виконання завдання 
"04" квітня 2019 року - "22" квітня 2019 року Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" 
______________________ І.М. Морозова мп Висновок складено "22" квітня 2019 року м. Черкаси, 
вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7  



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента  

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій (штук) 
Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

Приватне акцiонерне 
товариство "Гiдросила 

Груп" 
20635597 

25002 Кiровоградська область . 
м.Кiровоград вул.Орджонiкiдзе,7, 

оф.101 
504875 99.975247524752 504875 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість 

акцій (штук) 
Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

привілейовані 
іменні   

 
0 0 0 0 

   

Усього 504875 99.975247524752 504875 0 
  

 

X. Структура капіталу 

Тип та/або 
клас акцій 

Кількість 
акцій (шт.) 

Номінальна 
вартість (грн) 

Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на 

фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості 
іменні 

505000 5050000 

Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається 
однакова сукупність прав, включаючи наступні права: - брати участь у Загальних зборах 

акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати органи 
управління Товариством, визначені в цьому Статуті, та бути обраними до них; - брати 

участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку цього прибутку (дивіденди); 
- у разі ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов’язань 
перед державою, акціонери мають право отримати частину майна Товариства або його 

вартості, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства; - отримувати інформацію 
про господарську діяльність Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у 

порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; - користуватись 
переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства; - акціонери 

можуть мати також інші права, передбачені законодавством України. Акціонери 
Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Одна проста 

акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на 
Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери 

Публічна пропозиція відсутня. 
Допуск до торгів на фондовій біржі 

відсутній. 



зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - 
виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; - виконувати 

свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - 
оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 

Товариства, в тому числі інсайдерську інформацію.  

Примітки  . 

 



 

XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.12.2008 11/11/1/08 

Кiровоградське 
територiальне 

управлiння 
Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000135552 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

10.00 505000 5050000.00 100.000000000000 

Опис 

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно 
оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв 
Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери 
Товариством не випускались. 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний номер 

Кількість 
акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих акцій 
(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.)  

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за результатами 
обмеження таких прав 

передано іншій особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.12.2008 11/11/1/08 UA4000135552 505000 5050000.00 505000 0 0 

Опис 

Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, відсутні. Голосуючих акцій, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано іншій 

особі, відсутні. XII. Інформація про дивіденди 

XII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду У звітному періоді 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн/ 0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення 
про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

    

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів д/н д/н д/н д/н 

Спосіб виплати дивідендів 
    

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату     

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів 
на відповідну дату 

    

Опис За пiдсумками звiтного перiоду дивiденди не нараховувалися i не 



виплачувалися. 

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 
XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

28664  36668  0  0  28664  36668  

будівлі та споруди 130  6921  0  0  130  6921  

машини та 
обладнання 

26850  27211  0  0  26850  27211  

транспортні засоби 441  157  0  0  441  157  

земельні ділянки 0 1159  0  0 0 1159 

інші 1243  1220  0  0  1243  1220  

2. Невиробничого 
призначення: 

0  0  0  0  0  0  

будівлі та споруди 0  0  0  0  0  0  

машини та 
обладнання 

0  0  0  0  0  0  

транспортні засоби 0  0  0  0  0  0  

земельні ділянки 0 0  0  0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 

0 0  0  0 0 0 

інші 0  0  0  0  0  0  

Усього 28664  36668  0  0  28664  36668  

Опис Термiни користування основними засобами: , будівлями і спорудами - 15-20 років, машинами i обладнаннями - 5-10 рокiв, 
транспортними засобами - 5-10 рокiв. Основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних 
характеристик. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим 
призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основнi 
засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i арешт протягом року на них не накладався. Первiсна вартiсть 



основних засобiв на кiнець звiтного року - 57417 тис.грн., ступiнь їх зносу - 36,137%, сума нарахованого зносу - 20749 тис.грн. Змiни у 
вартостi основних засобiв зумовленi придбанням основних засобiв на суму 15928 тис.грн., вибуттям основних засобів на суму 951 грн 
початкової вартості зі зносом 796 тис.грн. та нарахуванням амортизацiї за рiк 7769 тис.грн. Обмежень на використання майна Емiтента 
немає.  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. грн)  

8121 7072 

Статутний капітал (тис. 
грн.)  

5050 5050 

Скоригований статутний 
капітал (тис. грн)  

5050 5050 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 
514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до 
фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих 
активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів 
товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами  

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(8121.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(5050.000 тис.грн. ).Це 
відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного 
капiталу, розрахованому на кiнець року. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата виникнення 
Непогашена частина боргу (тис. 

грн.) 
Відсоток за користування коштами 

(відсоток річних) 
Дата погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними 
паперами 

Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за 
кожним випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за Х 0.00 Х Х 



кожним власним випуском): 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у 
тому числі за похідними 
цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 87.00 Х Х 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та 
забезпечення 

Х 78316.00 Х Х 

Усього зобов'язань та 
забезпечень 

Х 78403.00 Х Х 

Опис Станом на 31.12.2018 року загальнi зобов`язання Товариства дорiвнюють 78403 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання та 
забезпечення станом на 31.12.2018 року вiдсутнi. Поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства станом на 31.12.2018 року 
дорiвнюють 78403 тис.грн. i складаються з: поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 33519 
тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумi 87 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками зi 
страхування у сумi 154 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з оплати працi у сумi 348 тис.грн., поточних 
зобов'язань за одержаними авансами в сумi 44295 грн. Кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, 
в балансi Товариства вiдсутня.  

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основний вид 
продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 
(фізична од. вим.) 

у грошовій 
формі (тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої продукції 

у натуральній формі 
(фізична од. вим.) 

у грошовій 
формі (тіс. грн.) 

у відсотках до всієї 
реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Рукава 

високого тиску 
635861 шт. 60891.30 71.5 641411 шт. 62117.10 72 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 



1 2 3 

1 Основнi матерiали 50.00 

2 Заробiтна плата з вiдрахуваннями 9.00 

3 Цеховi витрати 11.00 

4 Загальновиробничi витрати 8.00 

5 Адмiнiстративнi витрати 9.00 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізічної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА . вул.Тропініна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рішення № 2092 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 591-04-00 

Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 

Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41974960 



Місцезнаходження 18005 Черкаська область м.Черкаси вул.Нижня Горова,4, кв.7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4718 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.03.2018 

Міжміський код та телефон 097-432-13-40 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис Особа надає емiтенту аудиторськi послуги та виконує завдання з надання впевненості. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізічної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА . вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 

Опис Подання звітності до НКЦПФР 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізічної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 



Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА . вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку 

Опис Оприлюднення регульованої інформації 

 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА" за ЄДРПОУ 32616007 

Територія КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 3510136300 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності 
ВИРОБНИЦТВО ГIДРАВЛIЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО 

УСТАТКОВАННЯ 
за КВЕД 28.12 

Середня кількість працівників 140 
 

Одиниця виміру: тис.грн. 
 

Адреса 25031 Кiровоградська область м.Кiровоград вул. Пацаєва,19, т.0522-36-04-50 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001  

 



Актив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи Нематеріальні активи  1000 -- -- 

первісна вартість 1001 82 82 

накопичена амортизація 1002 82 82 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 12 13540 

Основні засоби 1010 28664 36668 

первісна вартість 1011 42440 57417 

знос 1012 13776 20749 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств  

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 28676 50208 

II. Оборотні активи Запаси 1100 12581 16949 

Виробничі запаси 1101 9923 12860 

Незавершене виробництво 1102 2348 3279 

Готова продукція 1103 237 739 

Товари 1104 73 71 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1409 2276 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами  1130 -- -- 



з бюджетом 1135 1122 1249 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15424 3880 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1861 2947 

Готівка 1166 1 5 

Рахунки в банках 1167 1860 2771 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 

Інші оборотні активи 1190 8529 9015 

Усього за розділом II 1195 40926 36316 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 69602 86524 

 

Пасив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал  1400 5050 5050 

Капітал у дооцінках 1405 1175 1137 

Додатковий капітал 1410 1520 1520 

Резервний капітал 1415 -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -673 414 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 7072 8121 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання  1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 



Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 -- -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків  1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями  1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 14323 33519 

розрахунками з бюджетом 1620 196 87 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 192 154 

розрахунками з оплати праці 1630 641 348 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 47178 44295 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 -- -- 

Усього за розділом IІІ 1695 62530 78403 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття  

1700 -- -- 

Баланс 1900 69602 86524 

 

Виконуючий обов'язки Генерального директора Рудий Вiктор Вячеславович 

Головний бухгалтер Гавриш Вiкторiя Валентинiвна 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2019 |01 |01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА"  за ЄДРПОУ 32616007 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 



за 2018 рік 
 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003  

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
  

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 86221 88897 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (77704) (83885) 

Валовий:        прибуток  2090 8517 5012 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 1619 2299 

Адміністративні витрати  2130 (7541) (4435) 

Витрати на збут 2150 (67) (434) 

Інші операційні витрати  2180 (1122) (1896) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:        прибуток  2190 1406 546 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 115 46 

Інші доходи  2240 130 150 

Фінансові витрати  2250 (--) (--) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (--) (1) 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1651 741 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -298 -133 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:        прибуток  2350 1353 608 



     збиток  2355 (--) (--) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1353 608 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 60181 70413 

Витрати на оплату праці 2505 13023 11731 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2862 2589 

Амортизація 2515 7654 2877 

Інші операційні витрати 2520 5753 4569 

Разом 2550 89473 92179 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 505000 505000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 505000 505000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2.67920790 1.20396040 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 2.67920790 1.20396040 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- -- 



 

Виконуючий обов'язки Генерального директора Рудий Вiктор Вячеславович 

Головний бухгалтер Гавриш Вiкторiя Валентинiвна 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2019 |01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА" за ЄДРПОУ 32616007 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2018 рік 

 
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004  

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 99379 132154 

Повернення податків і зборів 3005 2000 -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 2000 -- 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження від повернення авансів 3020 4050 123 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 289 -- 

Інші надходження 3095 -- 301 

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 (86937) (116518) 

Праці 3105 (10705) (9155) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2899) (2531) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (3245) (2249) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (519) (15) 



Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (2726) (2234) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (339) (173) 

Інші витрачання 3190 (623) (551) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 970 1401 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від 
реалізації: фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: відсотків 3215 115 46 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 115 46 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- 9000 

Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- 9000 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Інші платежі 3390 (--) (1) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -1 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1085 1446 

Залишок коштів на початок року 3405 1861 415 



Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 2947 1861 

Виконуючий обов'язки Генерального директора Рудий Вiктор Вячеславович 

Головний бухгалтер Гавриш Вiкторiя Валентинiвна 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА" за ЄДРПОУ 32616007 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 
за 2018 рік 

 
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005  

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 5050 1175 1520 -- -673 -- -- 7072 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення 
помилок 

4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 5050 1175 1520 -- -673 -- -- 7072 

Чистий 4100 -- -- -- -- 1353 -- -- 1353 



прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески 
учасників : 
Внески до 
капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення 
капіталу : 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 



Вилучення 
частки в капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві 

4291 -- -38 -- -- -266 -- -- -304 

Разом змін у 
капіталі 

4295 -- -38 -- -- 1087 -- -- 1049 

Залишок на 
кінець року 

4300 5050 1137 1520 -- 414 -- -- 8121 

Виконуючий обов'язки Генерального директора Рудий Вiктор Вячеславович 

Головний бухгалтер Гавриш Вiкторiя Валентинiвна 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 
періоду 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 
періоду 

Дата виникнення 
події 

Дата оприлюднення Повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

06.08.2018 08.08.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

11.09.2018 12.09.2018 
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 

25 відсотків статутного капіталу 
 


