
ПРОТОКОЛ № 10/2022
засідання Наглядової ради 

Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«31»  серпня 2022 року

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв’язку, а

саме:  через  Telegram  у  групі  «Наглядова  рада  «ПрАТ  «Харківенергозбут»,  за

посиланням https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy.

Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:
1. Завгородній Віталій

2. Сав'як Олексій

3. Герасимович Іван

Наглядова  рада  ПрАТ  «Харківенергозбут»  отримала  повідомлення  секретаря

Наглядової  ради  (за  дорученням  Голови  Наглядової  ради)  від  29.08.2022 №  12

щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі  за допомогою засобів

телекомунікаційного  зв’язку,  а  саме:  через  Telegram  у  групі  «Наглядова  рада

«ПрАТ  «Харківенергозбут»,  за  посиланням  https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy  у

строк, передбачений п. 17.11.4 Статуту Товариства.

На  засіданні  Наглядової  ради  присутні  3  (три)  члени  Наглядової  ради

приватного  акціонерного  товариства  «Харківенергозбут»  (далі  –

ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), таким чином Наглядова рада має кворум.  

Відповідно до пункту 17.11.5 Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» проведення

засідання Наглядової ради, розгляд питань порядку денного та прийняття на цьому

засіданні рішень є правомочними.

Питання порядку денного:

1. Затвердження фінансового плану ПрАТ “Хврківенергозбут” на 2023 рік

З першого питання порядку денного:

Слухали:
Голову  Наглядової  ради  Сав’яка  Олексія,  який  повідомив,  що  на  розгляд

Наглядової ради внесено питання щодо затвердження фінансового плану Товариства

на 2023 рік.

Відповідно  до  п.  17.4  (8)  Статуту  Товариства  до  невиключної  компетенції

Наглядової ради Товариства віднесено  розгляд та затвердження фінансового плану

Товариства.

Після  обговорення  питання  всіма  членами  Наглядової  ради,  на  голосування

було винесено такий проєкт рішення:

«Затвердити фінансовий план ПрАТ “Хврківенергозбут”  на  2023 рік,
направлені листом Товариства від 29.08.2022  № 01-16/4927.»

Інших пропозицій не надходило.
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Голосували:

«За» -   3, 
«Проти» -  0, 
«Утрималися» -  0.

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Сав’як Олексій повідомив, що питання порядку денного

цього  засідання  Наглядової  ради  вичерпано,  засідання  Наглядової  ради

ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

         
Голова Наглядової ради                    _____________    Олексій САВ’ЯК 

Заступник Голови Наглядової ради  _____________   Віталій ЗАВГОРОДНІЙ

Член Наглядової ради                        _____________   Іван ГЕРАСИМОВИЧ
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