
 
                                               
                                              Повідомлення   

                     про виникнення особливої  інформації  емітента  

                                                       І.Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента   

                     АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО” 

2. Код за ЄДРПОУ:  22767506 
3. Місцезнаходження:  29018, м. Хмельницький, вул. Храновського,11А 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 78-78-59, ф. 67-06-67    
5. Електронна поштова адреса: vcp@hoe.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для  розкриття  
інформації:  https://hoe.com.ua 
7. Вид особливої  інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ Положення:  Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

                                                          ІІ.Текст повідомлення 

Наглядовою радою АТ “Хмельницькобленерго” 14.12.2018 р. (протокол № 20) прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, предметом яких є списання основних 
засобів, що мають залишкову вартість та можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту 
прийняття рішення, граничною сукупною вартістю до 0,1% вартості активів Товариства за даними 
фінансової звітності станом на 31.12.2017, що становить 2396,565 тис.грн., за наступними умовами:   

- при виконанні робіт, передбачених Інвестиційною програмою Товариства, з будівництва, 
модернізації та реконструкції електричних мереж та обладнання із залишковою вартістю об’єкту 
основного засобу, що не перевищує 25,00 тис.грн; 
- при виконанні аварійних ремонтів, якщо такі основні засоби є непридатними для подальшого 
використання за цільовим призначенням та не підлягають ремонту за висновками інвентаризаційної 
комісії, із залишковою вартістю об’єкту основного засобу, що  не перевищує 25,00 тис.грн; 
- списання  автотранспорту до 2000 року випуску залишковою вартістю не більше 25,00 тис.грн. за 
одиницю транспортного засобу. 
До вимог попереднього надання згоди відносяться наступні:  
- вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, отримані в 
результаті списання основних засобів та придатні для подальшого використання,  оприбутковуються 
з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів; 
- основні засоби, отримані в результаті списання, оприбутковуються з відображенням на рахунках 
бухгалтерського обліку;  
-  непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна 
сировина, реалізація якої здійснюється з використанням системи «ProZorro. Продажі».  

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 2396565,00 тис. 
грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до  вартості активів  емітента  за даними 
останньої річної фінансової звітності - 0,10 %.  

Наглядова рада Товариства правоможна приймати зазначені рішення згідно Статуту АТ 
"Хмельницькобленерго", на даному засіданні присутні 5 (п'ять) осіб з 7  (семи) осіб загального складу 
Наглядової ради. Кількість голосів, що проголосували «за» - 5, «проти» прийняття рішення - 0.  

Вiдповiдно до Статуту Товариства серед додаткових критерієв, не передбачених законодавством для 
віднесення до значних правочинiв, є списання основних засобів, що мають залишкову вартість.  

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол засідання Наглядової ради 
Товариства: https://hoe.com.ua/application/protokol-20.html. 

                                                            ІІІ. Підпис 

       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,  що  міститься  у повідомленні, та 
визнає, що вона  несе  відповідальність згідно  із законодавством.  

             В.о. Генерального директора                                            О.І.Козачук  
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