


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту, на якій 

розміщений витяг 

з протоколу 

загальних зборів 

акціонерів / 

засідання 

наглядової ради, 

на яких/якому 

прийняте рішення 
1 2 3 4 5 6 

1 31.12.2021 69 787,2 2 752 895 2,54 https://hoe.com.ua/Co

ntent/Uploads/2021/1

2/file2021123116300

9920.pdf 

Зміст інформації: 

За підсумками позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 31.12.2021 № 30),  які 

відбулись дистанційно 29 грудня 2021 р., прийнято рішення про надання згоди та схвалення вчинення Товариством 

значного правочину, а саме укладення Товариством 10 листопада 2021 року з Державним підприємством "Національна 

атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" договору купівлі-продажу частки в розмірі 100 відсотків у статутному 

капіталі ТОВ "Хмельницькенергозбут".  Таке рішення  прийнято на виконання частини 2 статтi 47 Закону України 

"Про ринок електричної енергiї",  згідно якого оператору системи розподiлу забороняється мати у власностi чи в 

управлiннi  частки в статутному капiталi суб'єкта господарювання, що здiйснює дiяльнiсть з виробництва та/або 

постачання  або передачi електричної енергiї. 
Рішенням цих Загальних зборів затверджено ринкову вартість частки у статутному капіталі ТОВ 

"Хмельницькенергозбут", визначену суб’єктом оціночної діяльності,  в розмірі  69 787 200 грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину,  до  вартості активів  емітента  за даними 

останньої річної фінансової звітності (2020 року) дорівнює 2,54 відсотків.  
Кворум позачергових Загальних зборів становив 97,68 відсотків, на підставі чого збори визнано правомочними. 

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" у відсотках до загальної кількості зареєстрованих на зборах. - 

72,18, "ПРОТИ" - 20,17,  "УТРИМАВСЯ" - 0,69, не брали участі у голосуванні -  6,96. 
Вiдповiдно до Статуту Товариства серед додаткових критерієв, не передбачених законодавством, до значних 

правочинів відносяться правочини незалежно від вартості,  предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, 

набуття у власність у інший спосіб акцій, часток, а також похідних цінних паперів.  
 




