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Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)  

 
26.04.2019 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
№ 675 
(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами). 

 
Голова правління-

генеральний директор 
АТ "Гідросила МЗТГ" 

   Сидорчук І.Я. 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(Зміна складу посадових осіб емітента) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: АТ "Гідросила МЗТГ" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження: 72316, Запорiзька, Мелітополь, Індустріальна, 59 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00235814 
5. Міжміський код та телефон, факс: 0619422109 0619422109 
6. Адреса електронної пошти: bichukanastasija@ukr.net 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації 
юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 
здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового 
ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового 
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA. 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  
Повідомлення розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового 
ринку 

 http://hydrosilamztg.pat.ua  26.04.2019 
(адреса сторінки) (дата) 
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

Дата 
вчинення 

дії  

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження)

Посада*  

Прізвище, ім'я, 
по батькові або 

повне 
найменування 

юридичної 
особи 

Ідентифікаційний 
код юридичної особи 

Розмір частки в 
статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

1  2  3  4  5  6  

25.04.2019 
припинено 

повноваження 

Голова 
Наглядової 
ради 

Тітов Юрій 
Олександрович 

д/н 0,000025 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 
2019 року.  
Припинення повноважень посадової особи виконано у звя`язку із закінченням строку на який 
було обрано посадову особу.  
Посадова особа Тітов Юрій Олександрович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, 
припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000025%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,50 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18 квітня 2018 року до 25 квітня 2019 
року.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.  

      

25.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Штутман Павло 
Леонідович 

д/н 0,000025 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 
2019 року.  
Припинення повноважень посадової особи виконано у звя`язку із закінченням строку на який 
було обрано посадову особу.  
Посадова особа  Штутман Павло Леонідович, яка займала посаду члена Наглядової ради, 
припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000025%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,50 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18 квітня 2018 року до 25 квітня 2019 
року.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.  

      

25.04.2019 припинено Член Щербина Ольга д/н 0 
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повноваження Наглядової 
ради 

Володимирівна 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 
2019 року.  
Припинення повноважень посадової особи виконано у звя`язку із закінченням строку на який 
було обрано посадову особу.  
Посадова особа Щербина Ольга Володимирівна, яка займала посаду Члена Наглядової ради, 
припинила повноваження. Щербина Ольга Володимирівна є представником акціонера ПрАТ 
"Гідросила Груп".  
Акціонер ПрАТ "Гідросила Груп", представником якого є Щербина Ольга Володимирівна, 
володiє часткою в статутному капіталі емiтента 92,871813% та пакетом акцій емітента у 
розмірі 9 025 128,25 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18 квітня 2018 року до 25 квітня 2019 
року . 
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.  

      

25.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Лісовенко 
Олександр 
Олександрович 

д/н 0 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 
2019 року.  
Припинення повноважень посадової особи виконано у звя`язку із закінченням строку на який 
було обрано посадову особу.  
Посадова особа Лісовенко Олександр Олександрович, яка займала посаду Члена Наглядової 
ради, припинила повноваження. Лісовенко Олександр Олександрович є представником 
акціонера ПрАТ "Торговий дім "Гідросила". Акціонер ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", 
представником якого є Лісовенко Олександр Олександрович, володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,009222% та пакетом акцій емітента у розмірі 896,25 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18 квітня 2018 року до 25 квітня 2019 
року. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.  

      

25.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Ільченко Ігор 
Віталійович 

д/н 0 

Зміст інформації:  



25.04.2019 р. SMA 00235814 
 
 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 
2019 року.  
Припинення повноважень посадової особи виконано у звя`язку із закінченням строку на який 
було обрано посадову особу.  
Посадова особа Ільченко Ігор Віталійович, яка займала посаду Члена Наглядової ради, 
припинила повноваження. Ільченко Ігор Віталійович є представником акціонера ПрАТ 
"Піраміс". Акціонер ПрАТ "Піраміс", представником якого є Ільченко Ігор Віталійович, 
володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000025% та пакетом акцій емітента у 
розмірі 2,50 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18 квітня 2018 року до 25 квітня 2019 
року. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.  

      

25.04.2019 обрано 
Член 
Наглядової 
ради 

Тітов Юрій 
Олександрович 

д/н 0,000025 

Зміст інформації:  

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2019 року.  
Обрання посадової особи виконано на підставі Пропозиції акціонера ПрАТ "Гідросила 
Груп". 
Тітова Юрія Олександровича обрано на посаду Члена Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000025%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,50 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 07.04.2008 р. по теперішній 
час генеральний директор ПрАТ «Гідросила Груп». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 штук простих іменних акцій. 
Тітов Юрій Олександрович є акціонером товариства, не є представником акціонера або 
групи акціонерів, не є незалежним директором. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.  

      

25.04.2019 обрано 
Член 
Наглядової 
ради 

Штутман Павло 
Леонідович 

д/н 0,000025 

Зміст інформації:  
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Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2019 року.  
Обрання посадової особи виконано на підставі Пропозиції акціонера ПрАТ "Гідросила 
Груп". 
Штутмана Павла Леонідовича обрано на посаду Члена Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000025%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,50 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 07.04.2008 року по 
теперішній час директор з розвитку ПрАТ «Гідросила Груп». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 штук простих іменних акцій. 
Штутман Павло Леонідович є акціонером товариства, не є представником акціонера або 
групи акціонерів, не є незалежним директором. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.  

      

25.04.2019 обрано 
Член 
Наглядової 
ради 

Щербина Ольга 
Володимирівна 

д/н 0 

Зміст інформації:  

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2019 року.  
Обрання посадової особи виконано на підставі Пропозиції акціонера ПрАТ "Гідросила 
Груп". 
Щербину Ольгу Володимирівну обрано на посаду Члена Наглядової ради. 
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента, не володiє пакетом акцій емітента.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 20.06.2011 року по 
10.06.2014 року «Кіровоградська міська рада», начальник управління власності та 
приватизації комунального майна; з 18.08.2014 року по теперішній час, ПрАТ «Гідросила 
Груп», заступник директора фінансового управління з корпоративних питань. 
Щербина Ольга Володимирівна не є акціонером товариства, є представником акціонера 
ПрАТ "Гідросила Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 20635597, м. 
Кропивницький), не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. 
Акціонер ПрАТ "Гідросила Груп", представником якого є Щербина Ольга Володимирівна, 
володіє часткою у статутному капіталі емітента 92,871813, пакетом акцій емітента 9 025 
128,25 грн., розмір пакету акцій - 36 100 513 штук простих іменних акцій.   
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.  

      

25.04.2019 обрано 
Член 
Наглядової 
ради 

Лісовенко 
Олександр 
Олександрович 

д/н 0 

Зміст інформації:  
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Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2019 року.  
Обрання посадової особи виконано на підставі Пропозиції акціонера ПрАТ "Гідросила 
Груп". 
Лісовенко Олександра Олександровича обрано на посаду Члена Наглядової ради. 
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента, не володiє пакетом акцій емітента.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  з 02.12.2008 року по 
20.09.2015 року, ПрАТ «Торговий дім «Гідросила», директор з логістики; з 21.09.2015 року 
по 30.12.2016 року, ПрАТ «Торговий дім «Гідросила», комерційний директор; з 31.12.2016 
року по 31.05.2018 року, ПрАТ «Торговий дім «Гідросила», т.в.о. голови правління - 
виконавчого директора; з 01.06.2018 року по теперішній час, ПрАТ «Торговий дім 
«Гідросила», голова правління - виконавчий директор. 
Лісовенко Олександр Олександрович не є акціонером товариства, є представником акціонера 
ПрАТ "Гідросила Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 20635597, м. 
Кропивницький), не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. 
Акціонер ПрАТ "Гідросила Груп", представником якого є Лісовенко Олександр 
Олександрович, володіє часткою у статутному капіталі емітента 92,871813, пакетом акцій 
емітента 9 025 128,25 грн., розмір пакету акцій - 36 100 513 штук простих іменних акцій.   
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.  

      

25.04.2019 обрано 
Член 
Наглядової 
ради 

Ільченко Ігор 
Віталійович 

д/н 0 

Зміст інформації:  

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2019 року.  
Обрання посадової особи виконано на підставі Пропозиції акціонера ПрАТ "Гідросила 
Груп". 
Ільченко Ігоря Віталійовича обрано на посаду Члена Наглядової ради. 
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента, не володiє пакетом акцій емітента.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  з 21.06.2007 року по 
теперішній час, ПрАТ "Гідросила Груп"; юрисконсульт. 
Ільченко Ігор Віталійович не є акціонером товариства, є представником акціонера ПрАТ 
"Гідросила Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 20635597, м. Кропивницький), не 
є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. 
Акціонер ПрАТ "Гідросила Груп", представником якого є Ільченко Ігор Віталійович, володіє 
часткою у статутному капіталі емітента 92,871813, пакетом акцій емітента 9 025 128,25 грн., 
розмір пакету акцій - 36 100 513 штук простих іменних акцій.   
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.  

      

25.04.2019 обрано 
Голова 
Наглядової 
ради 

Тітов Юрій 
Олександрович 

д/н 0,000025 
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Зміст інформації:  

Рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради 25 
квітня 2019 року.  
Обрання посадової особи виконано на підставі  пропозиції. 
Тітова Юрія Олександровича обрано на посаду Голови Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000025%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,50 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 07.04.2008 р. по теперішній 
час генеральний директор ПрАТ «Гідросила Груп». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 штук простих іменних акцій. 
Тітов Юрій Олександрович є акціонером товариства, не є представником акціонера або 
групи акціонерів, не є незалежним директором. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.  

      

 
____________ 
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) 
на кожну посаду. 
 
 


