
 
 
 

 
Публічне акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» повідомляє про 

проведення річних загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» 27 квітня 2016 року об 
11.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-
зал.  

Реєстрація учасників Зборів з 9.00 до 10.45. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають  право на участь у загальних зборах, - 

21 квітня 2016 р. 
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:   

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» та 
прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго». 
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів ПАТ 

«Хмельницькобленерго». 
4. Звіт виконавчого органу ПАТ «Хмельницькобленерго» про результати фінансово-

господарської діяльності товариства у 2015 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 

5. Звіт наглядової  ради ПАТ «Хмельницькобленерго» про роботу за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

6. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» про роботу за 2015 рік, 
прийняття рішення за наслідками його розгляду та  затвердження висновків 
ревізійної комісії за 2015 рік. 

7. Затвердження річного звіту ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2015 рік. 
8. Визначення  основних напрямів діяльності  ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2016 

рік. 
9. Розподіл прибутку ПАТ «Хмельницькобленерго» та затвердження розміру річних 

дивідендів з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до 
результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році. 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
ПАТ «Хмельницькобленерго». 

11. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго». 
12. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами 

наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго». Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 

13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної 
комісії ПАТ «Хмельницькобленерго». 

14. Обрання  членів ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго». 
15. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами 

ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго». Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 
З документами з питань порядку денного Зборів акціонери можуть ознайомитись у 

відділі корпоративного управління ПАТ «Хмельницькобленерго» за адресою: м. 
Хмельницький, вул. Храновського, 11А  від дати надіслання повідомлення до дати 
проведення загальних зборів -  у робочі дні  з 8-00 год. до 17-15 год., а в день проведення 



                                                                                        

Загальних зборів - у місці  їх  проведення. 
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – начальник 

відділу корпоративного управління ПАТ «Хмельницькобленерго» Полоневич Лариса 
Михайлівна. 

 Довідки за телефонами: (0382) 67-07-69, 78-78-46. 
Основні  показники  фінансово - господарської  діяльності  підприємства  (тис.грн.) 

 
Періоди 

  Найменування  показників 

Звітний 
2015 рік 

Попередній 
2014 рік 

Усього активів 1551406 878358 

Основні засоби 1304623 768194 

Довгострокові фінансові інвестиції - - 

Запаси 34023 22053 

Сумарна дебіторська заборгованість 156635 54512 

Грошові кошти та  їх еквіваленти 52740 31424 

Нерозподілений прибуток 119294 144840 

Власний капітал 1239216 724257 

Статутний капітал 33638 33638 

Довгострокові зобов'язання 136313 46315 

Поточні зобов'язання 175877 107786 

Чистий прибуток 38879 25922 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 134551360 134551360 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3671 3669 

 
Повідомлення опубліковано у бюлетені «Цінні папери України» № 52 (4340), 

23.03.2016 р. 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
  
В.о.генерального директора                                                     О.І.Козачук 

 


