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 ПРОТОКОЛ  № 22 
чергових  Загальних   зборів   акціонерів 

ПАТ “Хмельницькобленерго” 

         19 квітня 2012  року                                                                            м. Хмельницький 
 
         Дата і час проведення чергових Загальних зборів акціонерів            19 квітня 2012 р. 
         ПАТ "Хмельницькобленерго":                                                                 о 10-00 год. 
 
         Місце проведення  Загальні зборів акціонерів:      м.Хмельницький,  вул. Свободи, 57/2, 
                                                                                               Сервісний центр, конференц - зал 
         Дата складення переліку акціонерів, які мають 
         право на участь у Загальних зборах:                                                     12 квітня 2012 р. 
  
         Загальна кількість осіб,  включених  до переліку 
         акціонерів,  які мають право на участь у  
         Загальних зборах:                                                                                              3441                                                   
                                                                  
         Загальна кількість голосів акціонерів - власників  
         голосуючих  акцій  товариства,  які  зареєструвалися                                     
         для участі у Загальних зборах:                                                                  120410236  
 
         Кворум Загальних зборів:                                                                                89,49%      

Відкрив  чергові  Загальні  збори акціонерів Генеральний  директор ПАТ  
“Хмельницькобленерго” Шпак Олександр Леонідович. Він повідомив, що на  виконання   
вимог  статті 45  Закону  України  “Про господарські товариства”, Статуту Товариства 
Наглядовою радою Товариства (протокол № 11 від 12.03.2012 р.) за ініціативою НАК 
"Енергетична  компанія  України" (лист № 450-07/1 від 13.02.2012 р.) прийнято  рішення  про  
скликання Загальних  зборів  акціонерів  ПАТ “Хмельницькобленерго”  19 квітня  2012 року, 
затверджено запропонований порядок денний, текст повідомлення акціонерам, дату 
складення переліку акціонерів, що мають право брати участь у Зборах - 12 квітня 2012 року, 
обрано Реєстраційну комісію для реєстрації учасників Зборів у складі:  Кришталя 
Олександра Володимировича, Полоневич Лариси Михайлівни, Бондаренко Оксани 
Григорівни,  Пехоти Павла Миколайовича, Слободян Тетяни Іванівни.  
      Відповідно  до  чинного  законодавства на початку роботи Реєстраційною  комісією 
обрано голову Реєстраційної комісії - Кришталя Олександра Володимировича.  
     З 9-00 до 9-45 19 квітня 2012 року Реєстраційною комісією проведено реєстрацію  
прибулих на  Загальні  збори  акціонерів  та  їх  уповноважених  представників.   
 
    На момент закінчення реєстрації акціонерів Реєстраційною комісією встановлено 
(протокол Реєстраційної комісії № 2 від 19 квітня 2012 року), що для участі у Загальних 
зборах акціонерів зареєстровано: 

 

акціонерів/представників акціонерів                                             36 

які сукупно є власниками голосуючих акцій                               120410236 

що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %                               89,490166 

 
    Далі Шпак О.Л. оголосив, що відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України 
«Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення 
(протокол № 11 від 12 березня 2012 року) про затвердження порядку денного (переліку 
питань), що виносяться на розгляд Зборів.  
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Порядок денний Загальних зборів акціонерів ( перелік питань, що виносяться на 
голосування)   (надалі – порядок денний):  

       1. Про обрання Лічильної комісії та припинення її повноважень. 
 2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

«Хмельницькобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

 3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Хмельницькобленерго» про результати 
фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних 
напрямків діяльності Товариства на 2012 рік. 

  4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2011 рік. 
 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2011 

рік. 
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 
 7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 

році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік. 
 8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками 

роботи Товариства у 2011 році. 
     9. Про внесення змін до Cтатуту ПАТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення у 
новій редакції пункту 2.2 Статуту. 

     Олександр Шпак  зазначив, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку 
денного Зборів необхідно затвердити порядок голосування та підрахунку голосів відповідно 
до норм Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства. 
       Рішенням  від 06 квітня 2012 р. (протокол № 13) Наглядовою радою затверджено форму 
і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.  

Запропоновано наступний порядок голосування та підрахунку голосів: 
1) З першого питання  порядку денного – “Про обрання Лічильної комісії та 

припинення її повноважень” підрахунок  голосів  здійснюється Реєстраційною комісією. 
2) З питань порядку денного голосування проводиться  бюлетенями, отриманими під 

час реєстрації, які дійсні тільки при наявності  підпису учасника загальних зборів акціонерів. 
В кожному  бюлетені  міститься  проект рішення  з питання порядку денного.   

3) По процедурних питаннях голосування проводиться  шляхом підняття  карток 
(бюлетенів) учасників Загальних  зборів акціонерів.  

 4) Голосування  на  загальних  зборах  проводиться  за  принципом: 1 акція - 1 голос. 

        Інших пропозицій не надходило.   

         Голосування  щодо  затвердження  запропонованих порядку голосування  і підрахунку 
голосів проводилось шляхом підняття карток учасників Загальних зборів акціонерів. 

Рішення прийнято більшістю голосів. 
 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ: 

1.Перше питання порядку денного:  Про обрання  Лічильної комісії  та 
припинення її повноважень. 

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Шпака О.Л., який повідомив, що у 
відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для 
забезпечення роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію, а також  прийняти рішення 
щодо припинення її повноваження  після завершення  роботи  Зборів  акціонерів.  
Підрахунок  голосів  здійснюється Реєстраційною комісією.  

 

      Проект рішення  з першого питання порядку денного: 
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      "1.1.Обрати Лічильну комісію Товариства  у складі: 

        -Кришталь Олександр Володимирович - Голова Лічильної комісії,  
         члени Лічильної комісії: 
        -Полоневич Лариса Михайлівна 
        - Бондаренко  Оксана Григорівна 
         - Пехота Павло Миколайович 
        - Слободян Тетяна Іванівна  
        - Юрченко Оксана Ігорівна 
        - Говорецький Олександр Болеславович. 

     1.2. Повноваження Лічильної  комісії вважати припиненими після завершення роботи 
Загальних зборів".   

          Голосували бюлетенем № 1. 

     Голова Реєстраційної комісії оголосив результати голосування з першого питання  
порядку денного (протокол  Реєстраційної комісії № 3 від 19 квітня 2012 року):         

Номер бюлетеня, яким 
проводилось голосування 

  1 

Підсумки  голосування  за  проти утримався не приймали участі у 
голосуванні 

голосів 119505390 0 904614 232 

у відсотках, % 99,248531 0,000000 0,751277 0,000192 

 За результатами голосування з першого питання порядку денного більшістю голосів 
прийнято наступне рішення:  

  "1.1.Обрати Лічильну комісію Товариства  у складі: 
             -Кришталь Олександр Володимирович - Голова Лічильної комісії,  
             члени Лічильної комісії: 
            -Полоневич Лариса Михайлівна 
            - Бондаренко  Оксана Григорівна 
            - Пехота Павло Миколайович 
            - Слободян Тетяна Іванівна  
           - Юрченко Оксана Ігорівна 
           - Говорецький Олександр Болеславович. 

           1.2. Повноваження Лічильної  комісії вважати припиненими після завершення 
роботи Загальних зборів".   

       2.Друге питання порядку денного: Про обрання Голови і Секретаря чергових 
Загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» та затвердження регламенту 
роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 

        СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Шпака О.Л., який повідомив, що для 
роботи Зборів необхідно  обрати  Голову і Секретаря Зборів  та  затвердити наступний  
регламент  роботи Загальних зборів:   
         Звіт Виконавчого органу Товариства - до 20 хв, звіти Наглядової ради та Ревізійної 
комісії - до 15 хв,. виступи по інших питаннях порядку денного і відповіді на питання - до 5 
хв., довідки - по 1 хвилині, закінчити  Збори  не  пізніше ніж  за  2,5 години  без  перерви.   

Всі питання і пропозиції, а також бажаючим виступити з обговорення питань надавати 
пропозиції тільки в письмовому вигляді через Секретаріат і тільки по тому питанню порядку 
денного, яке зараз розглядається. Питання і пропозиції „з голосу” не будуть розглядатися. 
Учасники зборів можуть висловлюватися  "з місць"  тільки  з  дозволу  Голови  Зборів.  
Усі питання та пропозиції від акціонерів - фізичних осіб повинні бути підписані прізвищем  
особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб - також 
із зазначенням назви юридичної особи-акціонера.  
         Підрахунок  голосів  здійснюється Лічильною комісією.  
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         Проект рішення  з другого питання порядку денного: 
"1.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго"  Кравця 

Бориса Васильовича. 
2.Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" Куща 

Олександра Сергійовича.  
3.Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"Хмельницькобленерго".         

Голосували бюлетенем  № 2. 

       Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з другого питання  порядку 
денного (протокол Лічильної  комісії № 1 від 19 квітня 2012 року):         

Номер бюлетеня, яким 
проводилось голосування 

  2 

Підсумки  голосування  за  проти утримався не приймали участі у 
голосуванні 

голосів 119505390 0 904614 232 

у відсотках, % 99,248531 0,000000 0,751277 0,000192 

 За результатами голосування з другого питання порядку денного більшістю голосів 
прийнято наступне рішення:  

"1.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго"  
Кравця Бориса Васильовича. 

2.Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 
Куща Олександра Сергійовича.  

3.Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ 
"Хмельницькобленерго".  

Генеральний директор Шпак О.Л. запросив обраних Голову і Секретаря  Зборів зайняти 
свої місця та приступити  до роботи. Далі  Збори  вів  Голова  Зборів Кравець Б.В. 

3.Третє питання порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ 
«Хмельницькобленерго» про результати фінансово – господарської діяльності 
Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2012 рік. 

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Шпака О.Л., який доповів про 
діяльність Товариства у 2011 році, відмітив динамічний розвиток та досягнення у виконанні 
основних завдань з надійного та безперебійного електропостачання споживачів, окреслив 
основні напрямки діяльності на наступний період.  

В обговореннях виступили: Гром А.П., Нечипорук М.Д., Муха О.О., Вільчинська Л.В.   

          Проект рішення  з третього  питання порядку денного: 

"Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ “Хмельницькобленерго” про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних 
напрямків діяльності Товариства на 2012 рік”. 

 
Голосували бюлетенем  № 3. 

       Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з третього питання  порядку 
денного (протокол Лічильної комісії № 2 від 19 квітня 2012 року):         

Номер бюлетеня, яким 
проводилось голосування 

  3 

Підсумки  голосування  за  проти утримався не приймали участі у 
голосуванні 

голосів 119505390 0 904614 232 

у відсотках, % 99,248531 0,000000 0,751277 0,000192 
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 За результатами голосування з третього питання порядку денного більшістю голосів 
прийнято наступне рішення:  

"Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ “Хмельницькобленерго” про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення 
основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік”. 

 
4.Четверте  питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ 

«Хмельницькобленерго» за 2011 рік. 

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Гайдамаку Наталію Володимирівну щодо роботи 
Наглядової ради за звітний період та питань, які розглядалися на засіданнях протягом року.     

Проект рішення  з четвертого  питання порядку денного: 

 „Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" за 2011 рік”. 

Голосували бюлетенем  № 4. 

       Голова  Лічильної  комісії оголосив  результати  голосування  з  четвертого  питання  
порядку денного (протокол Лічильної  комісії № 3 від 19 квітня 2012 року):         

Номер бюлетеня, яким 
проводилось голосування 

  4 

Підсумки  голосування  за  проти утримався не приймали участі у 
голосуванні 

голосів 119505390 0 904614 232 

у відсотках, % 99,248531 0,000000 0,751277 0,000192 

 За результатами голосування з четветрого питання порядку денного більшістю голосів 
прийнято наступне рішення:  

  „Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" за 2011 рік”. 

 
5.П'яте питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії  

ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2011 рік. 

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Гайдамаку Наталію Володимирівну за довіреністю 
від НАК "Енергетична компанія України"  щодо роботи Ревізійної комісії  за звітний період,  
питань, які розглядалися на засіданнях протягом року, та висновки  щодо річного звіту 
Товариства за 2011 рік.     

Проект рішення  з п'ятого  питання порядку денного: 

„Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2011 рік  та 
висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік”. 

Голосували бюлетенем  № 5. 

       Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з п'ятого питання  порядку 
денного (протокол Лічильної  комісії № 4 від 19 квітня 2012 року):         

Номер бюлетеня, яким 
проводилось голосування 

 5 

Підсумки  голосування  за  проти утримався не приймали участі у 
голосуванні 

голосів 119505390 0 904614 232 

у відсотках, % 99,248531 0,000000 0,751277 0,000192 

 За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного більшістю голосів 
прийнято наступне рішення:  

„Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2011 рік  та 
висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік”. 
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6.Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за  

2011 рік. 

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПАТ "Хмельницькобленерго" Гаврилюк Аллу 
Миколаївну щодо показників фінансового звіту, отримання позитивних результатів 
прибутковості,  рентабельності, зменшення довгострокових та поточних зобов'язань. За 
Аудиторським висновком станом на 31 грудня 2011 року аналіз фінансових показників 
Товариства в цілому свідчить про його стабільність та можливість безперервного 
функціонування, підвищення рентабельності, ділової активності та ліквідності.                            

Проект рішення  з шостого  питання порядку денного: 

„Затвердити  річну  фінансову  звітність ПАТ “Хмельницькобленерго” за  2011  рік”. 

Голосували бюлетенем  № 6. 

       Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з шостого питання  порядку 
денного (протокол Лічильної  комісії № 5 від 19 квітня 2012 року):         

Номер бюлетеня, яким 
проводилось голосування 

 6 

Підсумки  голосування  за  проти утримався не приймали участі у 
голосуванні 

голосів 119505390 0 904614 232 

у відсотках, % 99,248531 0,000000 0,751277 0,000192 

 За результатами голосування з шостого питання порядку денного більшістю голосів 
прийнято наступне рішення:  

       „Затвердити  річну  фінансову  звітність ПАТ “Хмельницькобленерго” за  
2011  рік”. 

 

       7.Сьоме питання порядку денного: Розподіл прибутку (покриття збитків) за 
підсумками роботи Товариства у 2011 році та затвердження нормативів розподілу 
прибутку Товариства на 2012 рік. 

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кравця Бориса Васильовича, який повідомив, що надійшла 
одна пропозиція від акціонерів щодо розподілу прибутку, яка відповідає інтересам 
акціонерного товариства та акціонерів.                              

Проект рішення  з сьомого питання порядку денного: 

„1.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ “Хмельницькобленерго” у 
2011 році, спрямувати: 

- 30 % - на  виплату дивідендів; 
-   5 % - до резервного фонду; 
- 65 % - до фонду розвитку виробництва. 

2. Затвердити  норматив розподілу прибутку Товариства  на 2012 рік : 

- 30 % - на  виплату дивідендів; 
-   5 % - до резервного фонду; 
- 65 % - до фонду розвитку виробництва." 
 
Голосували бюлетенем  № 7. 
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       Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з сьомого питання  порядку 
денного (протокол Лічильної  комісії № 6 від 19 квітня 2012 року):         

Номер бюлетеня, яким 
проводилось голосування 

 7 

Підсумки  голосування  за  проти утримався не приймали участі у 
голосуванні 

голосів 120400644 0 0 9592 

у відсотках, % 99,992034 0,000000 0,000000 0,007966 

 За результатами голосування з сьомого питання порядку денного більшістю голосів 
прийнято наступне рішення:  
      „1.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ “Хмельницькобленерго” 
у 2011 році, спрямувати: 

- 30 % - на  виплату дивідендів; 
-   5 % - до резервного фонду; 
- 65 % - до фонду розвитку виробництва. 

       2. Затвердити  норматив розподілу прибутку Товариства  на 2012 рік : 

- 30 % - на  виплату дивідендів; 
-   5 % - до резервного фонду; 

         - 65 % - до фонду розвитку виробництва." 
 

     8.Восьме питання порядку денного: Про затвердження розміру, порядку та 
строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році. 

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кравця Бориса Васильовича, який повідомив, що з цього 
питання  також надійшла одна пропозиція від акціонерів, яка відповідає Статуту Товариства 
та законодавчим  актам щодо виплати дивідендів акціонерам. 

Проект рішення  з восьмого питання порядку денного: 

    „Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у 
термін до 1 липня 2012 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом 
Товариства." 

Голосували бюлетенем  № 8. 

       Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з восьмого питання  порядку 
денного (протокол Лічильної  комісії № 7 від 19 квітня 2012 року):         

Номер бюлетеня, яким 
проводилось голосування 

 8 

Підсумки  голосування  за  проти утримався не приймали участі у 
голосуванні 

голосів 120400644 0 0 9592 

у відсотках, % 99,992034 0,000000 0,000000 0,007966 

 За результатами голосування з восьмого питання порядку денного більшістю голосів 
прийнято наступне рішення:  

      „Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у 
термін до 1 липня 2012 року в порядку, визначеному чинним законодавством та 
Статутом Товариства." 
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9.Дев'яте питання порядку денного: Про внесення змін до Cтатуту ПАТ 
«Хмельницькобленерго» шляхом викладення у новій редакції пункту 2.2 Статуту. 

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Шпака О.Л., який доповів, що у 
зв'язку з тим, що Товариство активно  розвиває інші  види  діяльності, спрямовані на 
збільшення доходів  та  прибутку, а також на виконання розпорядження НКРЕ  щодо  
приведення   найменування  основних  видів діяльності у відповідність до Ліцензій, 
пропонується  внести  зміни до п. 2.2 Статуту Товариства "Предмет діяльності Товариства".  

          Проект рішення  з третього  питання порядку денного: 

     ”1. Внести  та  затвердити  Зміни  до  Статуту  ПАТ «Хмельницькобленерго» шляхом 
викладення пункту 2.2. Статуту ПАТ "Хмельницькобленерго" в новій редакції (додається).  
     2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Зміни до Статуту 
Товариства, затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства. 

3. Доручити Керівнику Виконавчого органу  ПАТ "Хмельницькобленерго"  здійснити в 
установленому законодавством порядку державну реєстрацію Змін до Статуту ПАТ 
"Хмельницькобленерго"." 

 
Голосували бюлетенем  № 9. 

        Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з дев'ятого питання  порядку 
денного (протокол Лічильної  комісії № 8 від 19 квітня 2012 року):         

Номер бюлетеня, яким 
проводилось голосування 
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Підсумки  голосування  за  проти утримався не приймали участі у 
голосуванні 

голосів 119505390 0 904614 232 

у відсотках, % 99,248531 0,000000 0,751277 0,000192 

 За результатами голосування з дев'ятого  питання порядку денного більше як трьома 
чвертями голосів прийнято наступне рішення:  

     ”1. Внести  та  затвердити  Зміни  до  Статуту  ПАТ  «Хмельницькобленерго» 
шляхом викладення пункту 2.2. Статуту ПАТ "Хмельницькобленерго" в новій редакції 
(додається).  
       2. Уповноважити  Голову  та Секретаря Загальних  зборів  підписати Зміни до 
Статуту Товариства, затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства. 

 3. Доручити  Керівнику Виконавчого  органу  ПАТ "Хмельницькобленерго"  
здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Змін до 
Статуту ПАТ "Хмельницькобленерго"."     

          Голова зборів повідомив, що порядок денний чергових Загальних  зборів акціонерів 
вичерпано, для  заключного виступу слово надано Генеральному директору  ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Олександру Шпаку, який  зазначив, що всі  зусилля та інтелект 
колективу Товариства спрямовано на стабільну  роботу з метою виконання основної місії  з 
надійного електропостачання, покращення показників діяльності  Товариства, захист  
інтересів акціонерів. Товариство прагне бути соціально відповідальним.   
         Товариство   продовжує   йти   шляхом   впровадження   процесного  менеджменту, 
європейських стандартів управління,  інтегрованої  системи  управління  на основі  
стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001, BC 27001. Бере  участь у Національному 
конкурсі якості для отримання Сертифіката EFQM відповідності рівню ділової досконалості 
в Європі  вищого рівня.   

          Головні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік відповідають прийнятим  на 
Зборах  цілям та стратегії, у тому числі підвищенню економічної ефективності роботи 
Товариства,  удосконаленню системи  управління, залученню інвестицій.  
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     Далі  Голова  Зборів подякував усім акціонерам, представникам  акціонерів, іншим 
учасникам зборів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну 
працю та запропонував проголосувати за закриття Зборів.  
 
      Зауважень або заперечень по веденню Зборів та розгляду питань порядку денного  від 
присутніх акціонерів Товариства не надійшло. 
 

За запропоновану пропозицію голосування проводилося шляхом підняття карток.  

Рішення прийнято. 
 

Голова Зборів Кравець Б.В. оголосив чергові Загальні збори акціонерів                                
ПАТ “Хмельницькобленерго”  закритими.  
 

 

Голова  загальних зборів акціонерів 
 ПАТ “Хмельницькобленерго”                                                                          Б.В.Кравець 
                                                                  
 
Секретар загальних зборів акціонерів 
 ПАТ “Хмельницькобленерго ”                                                                         О.С.Кущ 
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                                                                                       Додаток  
                                                                                     до п.9  порядку денного Загальних 
                                                                                                      зборів  акціонерів  ПАТ 
                                                                                                      “Хмельницькобленерго”  
                                                                                                      Протокол  № 22  від 19.04.2012 р. 
 

                                                                    ЗМІНИ     
                            до  Статуту   публічного  акціонерного  товариства 
                             “Хмельницькобленерго” (ЄДРПОУ  22767506), 
                затвердженого  Загальними  зборами акціонерів 16.03.2011 р.(протокол № 17)  
                                та зареєстрованого 25.03.2011р. № 16731050026000107 

 
         Розділ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

        Викласти п.2.2. в такій  редакції: 

           2.2. Предметом діяльності Товариства є: 
        2.2.1. передача  електричної  енергії  місцевими (локальними) електричними  
мережами; 
         2.2.2. постачання  електричної  енергії  за  регульованим  тарифом, розподілення 
електроенергії  та  торгівля  електроенергією;   

2.2.3. виробництво електричної енергії згідно з ліцензією; 
2.2.4. розвиток електрифікації у регіоні відповідно до перспективних планів розвитку 

енергетичних джерел та мереж; 
2.2.5. нове будівництво, відновлення та реконструкція, ремонтно-технічне  

обслуговування електричних мереж, будов, споруд, машин і механізмів, їх технічне 
переозброєння; 

2.2.6. впровадження нової техніки і технологій, енергозберігаючих технологій, 
проведення науково-дослідницьких робіт; 

2.2.7. виконання енергетичного нагляду за роботою, технічним станом електричних 
установок споживачів; 

2.2.8. проведення державної політики енергозбереження та контроль за використанням 
електричної енергії; 

         2.2.9. виконання інженерно-вишукувальних, проектних та будівельно-монтажних робіт, 
виробництво будівельних конструкцій і виробів для потреб Товариства, працівників, а також 
інших юридичних та фізичних осіб; 

           2.2.10. діяльність  у сферах архітектури та інжинірингу; 
           2.2.11. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 

     2.2.12. виконання  робіт  по   перевезенню  вантажів  і  пасажирів  автомобільним 
транспортом Товариства в Україні та за її межами, надання транспортно-експедиційних 
послуг в Україні та за її межами; 

2.2.13. виконання сантехнічних, електромонтажних та газифікаційних робіт на об'єктах 
будівництва та ремонту; 

2.2.14. виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт пристроїв релейного 
захисту, електроавтоматики та електровимірювань на електроустановках Товариства та на 
замовлення інших фізичних і юридичних осіб; 

2.2.15. виробництво та ремонт обладнання, приладів, апаратури, запасних частин та 
пристосувань для ремонтно-експлуатаційного обслуговування основних засобів, що є на 
балансі в Товариства, та  на замовлення інших фізичних і юридичних осіб; 

            2.2.16. виконання робіт протипожежного призначення; 
2.2.17. монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної 

сигналізації; 
2.2.18. відновлення та обслуговування зовнішнього освітлення населених пунктів; 
2.2.19. переведення на електроопалення житла та об’єктів бюджетної сфери; 
2.2.20. пошук та виявлення пошкоджень ліній електропередач; 
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2.2.21. виготовлення, ремонт та обслуговування засобів вимірювання та контролю, 
проведення електровимірювальних робіт за відповідними ліцензіями; 

2.2.22.надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного 
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку місцевого та міжміського; 

            2.2.23. емісія, купівля, продаж цінних паперів; 
            2.2.24. недержавне пенсійне забезпечення працівників Товариства; 

2.2.25. надання платних послуг фізичним і юридичним особам, виробництво товарів 
народного споживання, у тому числі пошив і ремонт спецодягу та інших швейних виробів, а 
також торгівля продуктами харчування; 

2.2.26. організація курсової підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 
кадрів, надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти, працівникам, 
населенню та представникам юридичних осіб; 

2.2.27. виконання консультативної та посередницької діяльності, експертизи, 
інформаційних послуг, пов'язаних з діяльністю Товариства; 

2.2.28. організація робіт з питань охорони праці, техніки безпеки, впровадження 
безпечних методів праці в процесі виробничо-господарської діяльності; 

2.2.29. оптова та роздрібна торгівля товарами власного виробництва та інших 
вітчизняних та зарубіжних виробників, в тому числі через власні магазини для задоволення 
потреб працівників Товариства; 

2.2.30. організація та утримання пунктів громадського харчування; 
2.2.31. організація та експлуатація баз відпочинку, спортивних споруд, оздоровчих та 

лікувальних закладів із застосуванням медичної практики; 
2.2.32. комерційна, в тому числі зовнішньоекономічна діяльність; 
2.2.33. виготовлення технічних умов та проектно-кошторисної документації; 
2.2.34. здійснення діяльності, пов'язаної із державною таємницею згідно Закону 

України «Про державну таємницю»; 
2.2.35. здійснення діяльності, пов'язаної із продажем квот на викиди парникових газів 

згідно проекту спільного впровадження за Кітоським протоколом;  
2.2.36. надання сільськогосподарських послуг, ведення підсобних господарств 

(вирощування і вигодівля птиці, худоби, бджільництво, рибальство, вирощування і 
переробка рослинництва); 

2.2.37. вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев та чагарників;  
2.2.38. організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; 
2.2.39. надання готельних послуг, у тому числі через бази відпочинку, лікувально-

оздоровчі заклади, готелі, кемпінги тощо; 
2.2.40. купівля автомашин, механізмів, устаткування, обладнання, матеріалів для 

потреб Товариства та продаж  їх фізичним  та  юридичним особам; 
2.2.41. купівля, переробка, продаж, транспортування, зберігання паливно-мастильних 

матеріалів і технічного палива (вугілля, природного газу, топкого мазуту тощо); 
2.2.42. відкриття, організація та функціонування магазинів, кіосків, торгових домів, 

пунктів громадського харчування, барів, ресторанів, кафе тощо; 
2.2.43. лікувальна та спортивно-оздоровча діяльність; 
2.2.44. створення і утримання закладів для дітей дошкільного та шкільного віку, 

надання на їх базі освітніх та інших послуг; 
2.2.45. виробництво відеофільмів, кіно та телепрограм; 
2.2.46. видання газет та іміджевої продукції;  
2.2.47. послуги на надання приміщень для проведення заходів замовника.                                                                                                                                 

   
           Голова Загальних зборів акціонерів 
            ПАТ "Хмельницькобленерго"                                                     Б.В.Кравець                                     
 
           Секретар Загальних зборів акціонерів  
            ПАТ "Хмельницькобленерго"                                                     О.С.Кущ 


