
 
 

До  уваги  акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» ! 
 
Повідомляємо, що  до Порядку денного чергових  загальних  зборів  акціонерів   ПАТ   
“Хмельницькобленерго”, які оголошено на  16 березня 2011 року,  включено додаткове 
питання: 
 
13. Про затвердження умов цивільно -правових, трудових  договорів (контрактів),  що 
укладатимуться  з  посадовими  особами органів ПАТ “Хмельницькобленерго”, в тому числі  
встановлення  розміру  їх  винагороди  та обрання особи, яка  уповноважується  на 
підписання договорів.    
 
Довідки  за телефонами:  (0382)  67-07-69, 78-78-45, 78-78-46. 
 
Дирекція ПАТ “Хмельницькобленерго” 
 
Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 16 березня 2011р. об 
11.00 за адресою: м.Хмельницький, вул.Свободи,57/2, Севісний центр.  
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
Про обрання  лічильної комісії, голови  і секретаря   загальних зборів  акціонерів  ПАТ 
«Хмельницькобленерго» та  затвердження  регламенту  роботи  загальних  зборів  
акціонерів Товариства. 
Звіт Виконавчого органу ПАТ “Хмельницькобленерго” про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків 
діяльності Товариства на 2011 рік. 
Звіт Наглядової ради  ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2010 рік. 
Звіт Ревізійної комісії  ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2010 рік 
Затвердження річної фінансової звітності ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2010 рік. 
Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “Хмельницькобленерго” у 
2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік. 
Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ 
“Хмельницькобленерго” у 2010 році.  
Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Хмельницькобленерго».   
Про внесення  змін та доповнень  до внутрішніх нормативних документів  ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 
Відкликання членів Наглядової ради ПАТ “Хмельницькобленерго” та обрання членів 
Наглядової ради ПАТ  “Хмельницькобленерго”. 
Відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ “Хмельницькобленерго” та обрання членів 
Ревізійної комісії  ПАТ  “Хмельницькобленерго”. 
Затвердження Положень про відокремлені  підрозділи ПАТ “Хмельницькобленерго”:  
райони електричних  мереж  Білогірський РЕМ, Віньковецький РЕМ, Волочиський РЕМ, 
Городоцький РЕМ, Деражнянський РЕМ, Дунаєвецький РЕМ, Ізяславський РЕМ, Кам'янець-
Подільський МРЕМ, Кам'янець-Подільський РЕМ, Красилівський РЕМ, Летичівський РЕМ, 
Новоушицький РЕМ, Полонський РЕМ, Славутський РЕМ, Старокостянтинівський РЕМ, 
Старосинявський РЕМ, Теофіпольський РЕМ, Хмельницький МРЕМ, Хмельницький РЕМ, 



                                                                                        

Чемеровецький РЕМ, Шепетівський РЕМ, Ярмолинецький РЕМ, а також Старосинявський 
ЦЦР та Лікувально-оздоровчий комплекс санаторій - профілакторій “Яблуневий сад”.  
З матеріалами  під час підготовки  до  загальних зборів  акціонери можнуть ознайомитись 
у відділі корпоративного управління ПАТ “Хмельницькобленерго” за адресою м. 
Хмельницький, вул. Храновського, 11А.  
Дата  складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у загальних зборах,  - 
16.03.2011 р. 
 
Реєстрація учасників з 8.30 до 10.45. 
 
При собі мати: 
 
паспорт або інший документ, що засвідчує особу; 
довіреність на право участі у зборах (дня представників акціонерів). 
Довідки за телефонами: (0382) 67-07-69, 78-78-45; факс: (0382) 67-07-60,67-06-67. 
 
Дирекція ПАТ "Хмельницькобленерго" 


