
 
                                                

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: www.hoe.com.ua 
7. Вид особливої  інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ Положення: Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. 

ІІ.Текст повідомлення 

Наглядовою радою АТ «Хмельницькобленерго» 29.12.2018 р. (протокол № 22) прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, предметом яких є надання  в 
оренду ТОВ «Хмельницькенергозбут» майна з метою забезпечення належних умов діяльності 
новоствореного суб'єкта господарювання щодо оперативного та якісного постачання 
електричної енергії споживачам, а також розвитку бізнесу, а саме:  
1. Надання в оренду ТОВ «Хмельницькенергозбут» нерухомого майна (нежитлових приміщень) 
вартістю 3760,89 тис.грн. загальною площею 2404,81 кв.м. Співвідношення ринкової вартості 
майна, що є предметом правочину,  до  вартості активів  емітента  за даними останньої річної 
фінансової звітності становить 0,157 %.  
2. Надання в оренду ТОВ «Хмельницькенергозбут» основних засобів (індивідально 
визначеного рухомого майна – комп'ютерної техніки, меблів, обладнання) вартістю 962,496 
тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину,  до  вартості 
активів  емітента  за даними останньої річної фінансової звітності становить 0,040 %.  
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 
2396565,00 тис. грн.  
Наглядова рада Товариства правоможна приймати зазначені рішення згідно Статуту АТ 
«Хмельницькобленерго», на даному засіданні присутні 4 (чотири) особи з 7  (семи) осіб 
загального складу Наглядової ради. Кількість голосів, що проголосували «за» - 4, «проти» 
прийняття рішення - 0.  

Вiдповiдно до Статуту Товариства серед додаткових критерієв, не передбачених 
законодавством для віднесення до значних правочинів незалежно від вартості, є договори   
оренди нерухомого майна або основних засобів Товариства.  
Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол засідання Наглядової ради 
Товариства: https://hoe.com.ua/application/protokol-22-18.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  

                       29.12.2018 p. 


