
nPoToKOrl Ne 6/2023
3aciAaHHt HarneAoBoi PaAn

fl prearnOro arqioHepHoro ToBaprcTBa <<XaprieeHepro36yr>>

(aaai - IIpAT <<XaprieeHepro36yrrr, Toeapncreo)

<<16>> rKtroro 2023 poKY

Micrle npoBeAeHHF 3aciAaHHq: 3a AonoMorop saco6oM TeneKouynircaqifiHoro 3e's3Ky, a

caMe: L{epe3 Telegram y rpyni <<HarncAoBa PaAa <<f1pAT <<XaprieeHeproe6yn>, 3a

nocuflaHHnu https: / /t.me/ +hanmJz-FxZswMjgy'
floqarorc npoBeAeHHs saciAaHHt: o 10 roAnni 30 xehnhH.

Ilprcyrni Ha saciAanni
1, 3aaropoaHifi Biranifi
2. Cae'sr Onercifi
3. l-epacr,ruoeh..l IeaH

qreHta HarnnAoeol Pa4n:

HarnsAoea paAa flpAT <<Xaprieeneproa6yr>> orpl,rMana noeiAoMaeHHtl ceKperapfl

Harnn4oeoi paAr,r (3a AopyLteHHeM l-onoah HarnqAoeoT paar,r) BiA t4.02.2O23 N9 10,

lrloAo npoBeAeHHs saciAanng Harnn4oeoT paAu a oqHiil Qopr.li 3a AonoMoroo eaco6ie

TeneKoMyniraqiilHoro 3B'fl3Ky, a caMe: qepe3 Telegram Y rpyni <<HarnRAoea paAa

<flpAT <<XaprieeHepros6yr>>, 3a nochflaHHflM https://t.me/+hanmJz-FxZswMjgy Y

crpoK, nepe46avennil n. L7.LL.4 Craryty Toeaprcraa Y BhnaAKy 3roAh vnenie, |Jto

pa3oM craHoBrf,Tb He MeHUJe noroBr4Hr,l BiA 3aranbHoro cKnaAy HarnnAoeol paAn

Toeapncraa.
Ha saci4aHHi HarnqAoeoi paAra npr,rcyrHi 3 qneHa HarasAoeoi paAn nphBarHoro

arqionepHoro roBaphcrBa <<Xaprieenepros6yr>> (aani flpAT <<Xaprieenepros6yr>>,

Toaaprcreo) rarcrv L{t4HoM HarnsAoea paAa Mae KBopyM.

BiAnoeiAFto Ao nyHKry L7.tt.5 Craryry flpAT <<XaprieeHepros6yr>> npoBeAeHHfl

gaci4anns HarasAoeoi paAn, po3rnf,A nhraHb nopflAKy AeHHoro ra nprilnflTTF Ha qboMy

saciAaFrHi pitueHu € npaBoMoLlHl4Mh. '
y Mexax HaAaHhx l-oaoei HarnsAoeoi paAV noBHoBaxeHb 6yno 3arBepAxeHo

nopflAoK Aennuil.

fl nrarxn noDnarv aennoro:

1. PosranA seiry BhKoHaBr{oro opraHy 3a 2022 PiK, 3arBepAXeHHf, saxoAie 3a

pe3ynbraraMh fioro poamsAy.

2. CxeaneHHe y posyllinni crarri 108 3arcoHy YrcpaIHr ..flpo arcqioHepHi roeaprcrBa>>

BqhHeHHfl 3HaqHhx npaaovnnie.

3. l-lprfinnrrn piuleHHfl npo HaAaHHfl 3roAh Ha BLrhHeHHfl 3HaqHoro npaBoel,lHy.

3 nepuroro nnraHHs nopqAKy AeHHoro:
Cnyxann:

l-onoey HarnsAoaoT paAn Caa'gra Onercin, nrvh noei4olure, qo flrcroM

flpAT <<Xaprieenepros6yr>> BiA t4.O2.2O23 Nq OL-L6/L24O Ha po3rnta HarncAoeoi

paAu ToaaprcrBa BHeceHo nhraHHe npo po3rneA seiry BhrcoHaeqoro opraHy za 2O22 ptr

ra 3arBepAXeHHfl saxoAie 3a pe3ynbraraMr fioro poarnr4y.

BiAnoeiAHo Ao crarri 7L 3aroHy YrcpaTHr ..flpo arqioHepni ToBaphcrBa>> Ao

errnrc.{Hol rounerenqii HarnsAoeol paAn Hanexhrb po3rneA seiry BhroHae.{oro

opraHy ra 3arBepAXeHHt aaxoAie 3a pe3ynbraraMh iloro po3rneAy.

flicas o6roeopennn nrraHHe eciva L{reHaMr HarnsAoeol PaAV, Ha ronocyBaHHfl

6ylo BhHeceHo l.aruh npo€KT pituennn:

<<1. Bgcru Ao eiAoma seir BrroHaBqo a
IIPAT 

;

I BxinHvt

2022 pir.
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2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звітів Виконавчого 
органу Товариства: 
Керівнику Виконавчого органу Товариства: 
- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством 
достовірної інформації про свою діяльність відповідно до 
законодавства;  
- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 
2023 рік; 
- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства» 

Інших пропозицій не надходило. 
 
Голосували: 
 
«За» -  3,  
«Проти» -  0,  
«Утрималися» -  0. 
 
Рішення  прийнято. 
 
З другого питання порядку денного: 

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

ПрАТ «Харківенергозбут» від 14.02.2023 № 01-16/1238 на розгляд Наглядової 
ради Товариства внесено питання про схвалення у розумінні статті 108 Закону 
України «Про акціонерні товариства» вчинення значних правочинів, а саме: 
зарахування зустрічних однорідних вимог. 

За договорами між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «Гарантований покупець» 
надаються послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 
споживачів, де платником є ДП «Гарантований покупець» та купівля електричної 
енергії, де платником є ПрАТ «Харківенергозбут». 

З метою врегулювання зобов’язань, зазначених вище, сторони дійшли згоди 
зарахувати зустрічні однорідні вимоги. 

Відповідно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно від вартості значними 
правочинами є зарахування зустрічних однорідних вимог. 

Відповідно до п. 17.3. (29) Статуту Товариства прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину віднесено до Наглядової ради Товариства. 

Відповідно до ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» значний 
правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку 
прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та 
обов’язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину 
товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення. 

Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для 
прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та 
обов’язки акціонерного товариства з дня вчинення такого правочину. 

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування  
було винесено такий проєкт рішення: 

 «Схвалити у розумінні ст. 108 Закону України «Про акціонерні 
товариства» значний правочин, а саме: зарахування зустрічних однорідних 
вимог між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «Гарантований покупець» за 
послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 
споживачів відповідно до договору № 3Е61/21/2313/02/21 від 15.09.2021 
та Актів зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.07.2022, 
18.08.2022, 16.09.2022, 17.10.2022, 16.11.2022, 16.12.2022 де платником є 
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ДП «Гарантований покупець» та купівлю електричної енергії відповідно до 
договору № 474/03/22 від 08.03.2022, де платником є ПрАТ 
«Харківенергозбут», у зв’язку з настанням строку виконання зобов’язань».  

 
Інших пропозицій не надходило. 
 
Голосували: 
 
«За» -  3,  
«Проти» -  0,  
«Утрималися» -  0. 
 
Рішення  прийнято. 
 
З третього питання порядку денного: 

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

ПрАТ «Харківенергозбут» від 14.02.2023 № 01-16/1239 на розгляд Наглядової 
ради Товариства внесено прийняти рішення про надання згоди про вчинення 
значного правочину, а саме: списання основного засобу - автомобілю CITROEN C 
ELLYSE AX 3346 МВ. 

26.06.2022 Комісією у складі головного інспектора ВЗНС по Немишлянському 
району ХМТГ Харківського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області майором служби 
цивільного захисту Тетяною ОЛІЙНИК, головного інспектору ВЗНС по Немишлянському 
району ХМТГ Харківського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області майором служби 
цивільно захисту Андрієм КОССЕ, провідним інспектором ВЗНС по Немишлянському 
району ХМТГ Харківського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області підполковником 
служби цивільного захисту Миколою ВІТЕР було складено акт про пожежу, що виникла 
внаслідок бойових дій о 00 год. 10 хв. 26.06.2022. 

Актом зафіксовано, що серед іншого було знищено автомобіль CITROEN C ELLYSE 
AX 3346 МВ, власником якого є ПрАТ «Харківенергозбут». 

Слідчим СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції 
Тетяною АБРАМОВОЮ справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
номером 12022221190000600. 

На підставі цього інвентаризаційною комісією було проведено інвентаризацію 
основних засобів та виявлено недостачу. 

З метою виявленя справедливої вартості та списання основного засобу 
Товариством було залучено незалежного оцінювача.  

Відповідно до п. 20.1.1 незалежно від вартості значним правочином є списання 
основних засобів, що мають залишкову вартість. 

Відповідно до п. 17.3. (29) Статуту Товариства прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину віднесено до Наглядової ради Товариства. 

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування  
було винесено такий проєкт рішення: 
«Прийняти рішення про надання згоди про вчинення Товариством 
значного правочину, а саме: списання основного засобу - автомобілю 
CITROEN C ELLYSE AX 3346 МВ інвентарний номер 02509 у зв’язку з повним 
його знищенням у результаті проведення бойових дій (влучанням 
ракети)». 
 
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 



Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного
підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:46:37 17.02.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 6.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 24.4 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 6.doc.asice
Розмір файлу без підпису: 24.4 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних
підтверджено

Підписувач: ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
П.І.Б.: ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Країна: Україна
РНОКПП: 2533700510
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 16:17:39
16.02.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA1040000002519C500B9697703
Тип носія особистого ключа: Незахищений
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований



Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного
підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:00:37 17.02.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 6.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 24.4 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол 6.doc
Розмір файлу без підпису: 79.0 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних
підтверджено

Підписувач: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ
П.І.Б.: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
РНОКПП: 2488117351
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:00:34
17.02.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000CC8CB700A52E4F03
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований



Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного
підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 09:12:35 20.02.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 6.doc.xml
Розмір файлу з підписом: 15.5 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 6.doc
Розмір файлу без підпису: 79.0 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних
підтверджено

Підписувач: Сав'як Олексій Вікторович
П.І.Б.: Сав'як Олексій Вікторович
Країна: Україна
РНОКПП: 2775015398
Організація (установа): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД"
Код ЄДРПОУ: 34615529
Посада: Генеральний директор
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 20:40:51
17.02.2023
Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Серійний номер: 5C50980700000000000000000000000000000001
Тип носія особистого ключа: Незахищений
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в окремих файлах (XAdES detached)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований


