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ПРОТОКОЛ № 2/2023 

засідання Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» 

(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство) 

 

Початок засідання :«18 » січня 2023 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 17 годині 00 хвилин. 
 

Кінець засідання : «24 » січня 2023 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: об 11 годині 50 хвилин. 

 

 Присутні на засіданні члени Наглядової ради: 
1. Завгородній Віталій 

2. Сав'як Олексій 

Відсутні на засіданні члени Наглядової ради: 
3. Герасимович Іван 

 

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря 
Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 17.01.2023 № 2, від 
18.01.2023 № 3 та від 24.01.2023 № 5 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 у випадку згоди членів, що разом становлять не менше половини від 
загального складу Наглядової ради Товариства. 

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) члена Наглядової ради 
приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі –        

ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), з 3 (трьох) 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. 

У межах наданих Голові Наглядової ради повноважень було затверджено 
порядок денний. 

  

Питання порядку денного: 
 

1.   Затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут». 
2. Затвердження умов провадження звичайно господарської діяльності                                 
ПрАТ «Харківенергозбут». 
 

З першого питання порядку денного: 
Слухали: 
Голову Наглядової ради Сав’яка Олексія, який повідомив, що листом        

ПрАТ «Харківенергозбут» від 09.01.2023 № 01-16/307 на розгляд Наглядової ради 
Товариства винесено питання щодо затвердження організаційної структури        
ПрАТ «Харківенергозбут» з метою удосконалення організаційної структури 
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управління товариства, консолідації функцій управління виробничим процесом, а 
також розвитку збуту електричної енергії у інших регіонах країни та 
обслуговування споживачів на місцях необхідно унести зміни до організаційної 
структури               ПрАТ “Харківенергозбут”, а саме: створити новий підрозділ – 

Територіальні центри обслуговування споживачів та підпорядкувати їх заступнику 
генерального директора з комерційних та маркетингових питань.  

Згідно з п. 18.19 (12) Статуту ПрАТ “Харківенергозбут” до компетенції 
дирекції віднесена розробка та надання на затвердження Наглядовій раді 
пропозицій щодо організаційної структури Товариства та її зміни. 

Згідно з п. 17.4 (8) Статуту ПрАТ “Харківенергозбут” до кометенції Наглядової 
ради належить затвердження організаційної структури Товариства. 

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

«Прийняти рішення про затвердження організаційної структури           
ПрАТ «Харківенергозбут». 

 

 Інших пропозицій не надходило. 
 

Голосували: 
 

«За» -  2,  

«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 09.01.2023 № 01-16/314 на розгляд Наглядової 
ради Товариства винесено питання щодо прийняття рішення затвердження 
умов провадження звичайно господарської діяльності        
ПрАТ «Харківенергозбут» з метою безперебійного ведення звичайної 
господарської діяльності, а саме постачання електричної енергії споживачу, 
оперативного вирішення питань у рамках чинного законодавства, своєчасних 
розрахунків з учасниками ринку електричної енергії, укладання договорів зі 
споживачами, укладання договорів оренди для розміщення структурних 
підрозділів товариства, тощо. 

У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2023 нової редакції Закону України 
«Про акціонерні Товариства» (далі – Закон) та відповідно до п. 6 ст. 2 цього 
Закону умови провадження звичайної господарської діяльності        
ПрАТ «Харківенергозбут» затверджуються Наглядовою радою.  

Відповідно статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства»: 

1. Правочин, вчинений акціонерним товариством, є значним, якщо ринкова 
вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості 
активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. 

Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного правочину. 

2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 
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25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності 
товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається 
наглядовою радою або радою директорів. 

Відповідно абз. 3 п. 8 статті 106 Закону України «Про акціонерні 
товариства» положення цієї статті не застосовуються у разі вчинення 
правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності 
товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах. 

Товариство надало пропозицію щодо затвердження таких умов 
провадження звичайної господарської діяльності у рамках чинного 
законодавства, а саме: 

- Укладання договорів оренди нерухомого майна та основних засобів. 

З метою якісного надання послуг з постачання електричної енергії 
споживачам, для зручного місцезнаходження сервісних центрів 
обслуговування споживачів, для приведення у відповідність сервісних центрів 
обслуговування споживачів до Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії споживачу, а саме: забезпечення 
необхідних умов доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до будівель, в яких здійснюється обслуговування споживачів 
та/або отримуються звернення або скарги від споживачів, відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, у зв’язку з відсутністю 
власних будівель та у зв’язку з пошкодженням або повною руйнацією 
орендованих Товариством приміщень в результаті військової агресії росії проти 
України, необхідне укладання нових договорів оренди. 

- Укладання кредитних договорів, договорів овердрафту. 
У ході звичайної господарської діяльності, а саме постачання електричної 

енергії споживачу, у Товариства виникають відповідні обов'язки перед 
учасниками ринку електричної енергії. 

На сьогодні у Товариства існує дефіцит обігових коштів у зв'яку з 
нарощуванням дебіторської заборгованості, в тому числі комунальними 
підприємствами (станом на 01.01.2023 борг комунальних підприємств перед 
Товариством складає 1 155 981 637,93 грн.) та невиконання з боку        
ДП «Гарантований покупець» фінансових зобов’язань по фінансовому ПСО, а 
саме не отримання належних  платежів по вартості послуги із забезпечення 
доступності електричної енергії, що надається ДП «Гарантований покупець» за 
листопад – грудень 2022, січень 2023 (станом на сьогодні борг        
ДП «Гарантований покупець» перед Товариством складає 1 178 920 769,91 

грн.).  
З метою недопущення невиконання Товариством своїх зобов'язань на 

ринку електричної енергії, а саме: розрахунків з оператором системи 
розподілу, закупівлі електричної енергії на РДН/ВДР, ринку двосторонніх 
договорів, виплати податкового боргу та недопущення заборгованості на 
балансуючому рику, що в свою чергу може призвести до накладання 
нульового алгоритму розподілу коштів, а також своєчасного розрахунку з 
оператором системи розподілу, недоотримання коштів у свою чергу 
унеможливлює вчасне та у повному обсязі придбання ТМЦ, необхідних для 
поточних ремонтів та відновлення мереж міста Харкова та Харківської області, 
які перебувають під постійними обстрілами з боку російської федерації, що 
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може призвести до неможливості постачання електроенергії споживачам, 
Товариству необхідне залучення кредитних коштів (або овердрафту). 

Погашення кредиту (або овердрафту) планується за рахунок оплати 
споживачів за спожиту електричну енергію та платежів ДП «Гарантований 
покупець». 

- Укладання договору депозитного вкладу. 

Доцільність відкриття Товариством депозитного рахунку полягає у: 

1. Збереженні грошових коштів для поточних розрахунків, виплати 
заробітної плати працівникам Товариства, накопичування коштів на оплату 
дивідендів акціонерам Товариства за підсумками 2022 року в тому числі 
відрахування частини чистого прибутку на державну частку, тощо, у разі 
допущення Товариством заборгованості на балансуючому ринку, що в свою 
чергу може призвести до накладання нульового алгоритму розподілу коштів 
ПрАТ “Харківенергозбут”; 

2. Отриманні додаткового прибутку (відсотків) від вкладення грошових 
коштів Товариства на депозитний рахунок під банківські фінансові гарантії для 
виконання Товариством зобов'язань перед учасниками ринку електричної 
енергії та економії на заставі під фінансові гарантії. 

- Укладання договорів фінансової, банківської, електронної, тендерної, 
страхової гарантії та інших супутніх договорів до них.  

Відповідно до “Правил ринку”, затверджених постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 14.03.2019 № 307 учасники ринку зобов’язані 
надавати оператору системи передачі фінансові гарантії для виконання 
зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії. 

Для укладання договору фінансової гарантії та забезпечення виконання 
Товариством зобов’язання за Договором про надання гарантії та за будь-якими 
додатковими угодами до нього, мають бути укладені інші супутні договори 
(договори застави майнових прав, договори про відступлення права вимоги, 
тощо). 

Також, з метою розвитку Товариства та залучення нових споживачів                       
ПрАТ «Харківенергозбут» приймає участь у процедурах закупівлі через 
систему PROZORRO. 

Згідно пункту 1 статті 25 Закону України “Про публічні Закупівлі” (далі - 

Закон) замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури 
закупівлі та в тендерній документації вимоги щодо надання забезпечення 
тендерної пропозиції. Види гарантії, у якій може бути подано забезпечення: 
банківська гарантія, страхова гарантія, гарантія фінансових установ. 

- Укладання правочинів, пов'язаних із зарахуванням зустрічних однорідних 
вимог. 

З метою уникнення невиконання зобов'язань в умовах воєнного стану за 
договорами на ринку електричної енергії між ПрАТ «Харківенергозбут» та 
учасниками ринку (якщо це не суперечить Закону України «Про ринок 
електричної енергії») виникає необхідність у зарахуванні зустрічних 
однорідних вимог. 

- Укладання правочинів купівлі-продажу електричної енергії на різних 
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сегментах ринку.  
1. Укладення з ДП “Оператор ринку” (Україна, код ЄДРПОУ 43064445) 

або іншою юридичною особою, яка буде виконувати функції Оператору ринку, 
договору про участь у ринку “на добу наперед” і внутрішньодобовому ринку, 
договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку “на добу наперед” і 
внутрішньодобовому ринку, за умови, що вони укладаються  відповідно до 
“Правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку”, 
затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 308. 

Ринок "на добу наперед" та внутрішньодобовий ринок – є організованими 
сегментами ринку (підпункт 58 статті 1 Закону України "Про ринок електричної 
енергії"). Згідно з підпунктом 1 статті 67 для участі на ринку "на добу наперед" 
та внутрішньодобовому ринку учасники ринку укладають з оператором ринку 
договір про участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, 
типова форма якого є невід'ємною частиною правил ринку "на добу наперед" 
та внутрішньодобового ринку. 

Згідно з пунктом 1.2.2."Правил ринку "на добу наперед" та 
внутрішньодобового ринку" участь на РДН і ВДР набувається шляхом 
укладання з оператором ринку договору про участь у ринку "на добу наперед" 
та внутрішньодобовому. Зазначений договір є типовим, наведений у додатку 1 
до "Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку". 

До торгів на РДН/ВДР допускаються лише ті учасники РДН/ВДР, які уклали 
з оператором ринку договір про купівлю-продаж електроенергії на ринку "на 
добу наперед", та/або договір про купівлю-продаж електроенергії на 
внутрішньодобовому ринку. Зазначені договори є типовими, та наведені у 
додатках 2 та 3 до "Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового 
ринку" відповідно. 

Отже, без укладення названих договорів здійснення купівлі та продажу 
електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку 
неможливо. 

2. Укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання 
послуг із розподілу, договорів електропостачальника про надання послуг із 
розподілу електричної енергії, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги 
врегульовані НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 11.1.6 "Кодексу систем розподілу", затвердженого 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, доступ до системи розподілу та 
послуги з розподілу надаються на підставі договору про надання послуг з 
розподілу електричної енергії, укладеного між оператором системи розподілу 
та Користувачем. 

Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу/передачі 
електричної енергії є публічним договором приєднання, зміст якого 
визначається оператором системи на основі типового договору, що є додатком 
4 до "Правил роздрібного ринку електричної енергії" затверджених 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, оприлюднюється на офіційному 
вебсайті оператор системи та укладається шляхом надання 
електропостачальником заяви-приєднання. 

3. Укладення з ПрАТ “НЕК “Укренерго” (Україна, код ЄДРПОУ - 

00100227) та/або його правонаступниками та\або іншими юридичними 
особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі договорів 
про надання послуг з передачі електричної енергії, послуг з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління за умови, що ціни (тарифи) на такі 
послуги врегульовані НКРЕКП. 

Згідно з пунктом 1.3. та 5.2 розділу ХІ "Кодексу системи передачі", 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309, доступ до системи 
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передачі надається Користувачу лише на підставі укладеного договору про 
надання послуг з передачі електричної енергії, який укладається за типовою 
формою (додаток 6 до "Кодексу системи передачі") 

Згідно з п. 6.3 розділу ХІ "Кодексу системи передачі" оператор системи 
передачі укладає договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління з Користувачем до/під час набуття ним статусу 
учасника ринку електричної енергії. Договір про надання послуг з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління укладається за 
типовою формою, яка затверджується Регулятором (додаток 5 до "Кодексу 
системи передачі"). 

4. Укладення з ПрАТ “НЕК “Укренерго” (Україна, код ЄДРПОУ - 

00100227) та/або його правонаступниками та\або іншими юридичними 
особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі договору 
про врегулювання небалансів. 

Відповідно до пункту 1.3.2. "Правил ринку", затверджених постановою 
НКРЕКП від 14.03.2018 № 307, обов'язковою умовою участі на ринку 
електричної енергії (крім споживачів, які купують електроенергію за 
договором постачання електричної енергії споживачу) є укладення договору 
про врегулювання небалансів електричної енергії з оператором системи 
передачі. Договір про врегулювання небалансів є договором приєднання, 
типова форма якого наведена в додатку 1 до "Правил ринку".  

Згідно з п. 1.3.5. "Правил ринку" кандидат в учасники ринку, який бажає 
здійснювати операції на ринку електричної енергії України, повинен мати діючі 
договори про надання послуг з передачі електричної енергії, про надання 
послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що 
укладаються згідно із "Кодексом системи передачі". 

5. Укладення з юридичною особою договору про участь у балансуючій 
групі відповідно до “Правил ринку”, затверджених постановою НКРЕКП від 
14.03.2018 № 307. 

Відповідно до розділу 1.5 "Правил ринку" учасник ринку має право 
передати свою фінансову відповідальність за небаланси іншій стороні, 
відповідальній за баланс,  шляхом входження до її балансуючої групи на 
підставі укладення/приєднання до відповідного договору. Сторона, 
відповідальна за баланс, несе фінансову відповідальність перед оператором 
системи передачі за небаланси електричної енергії всіх учасників ринку, які 
увійшли до балансуючої групи, яку вона представляє. 

Входження до балансуючої групи надає учаснику ринку  економію коштів 
порівняно із здійсненням купівлі-продажу електричної енергії для 
врегулювання небалансів в НЕК "Укренерго". 

Економія досягається за рахунок взаємопогашення напрямків небалансів 
електричної енергії різних учасників балансуючої групи, і як наслідок, 
здійснення купівлі  електричної енергії в межах балансуючої групи за цінами, 
нижчими, ніж в НЕК "Укренерго", та продажу – вищими, ніж НЕК "Укренерго". 

Так, ПрАТ "Харківенергозбут" за рахунок участі у балансуючій групі ТОВ 
"ГС-ТРЕЙДИНГ"  було зекономлено  у 2021 році  28 318 тис. грн, у 2022 році 
(за період з січня  до березня  та з липня  року до серпня) – 14 600 тис. грн. 

6. Укладення  договорів купівлі-продажу електричної енергії та 
договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії 
для побутових споживачів з ДП “Гарантований покупець” (Україна, код 
ЄДРПОУ - 43068454). 

ПрАТ "Харківенергозбут" здійснює діяльність відповідно до "Положення 
про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії 
для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 
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ринку електричної енергії", затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.06.2019 № 483 (із змінами та доповненнями), згідно з яким має 
здійснювати постачання електричної енергії побутовим споживачам за 
фіксованими цінами. 

З цією метою до 01.10.2021 постачальники універсальних послуг мали  

здійснювати купівлю електричної енергії у гарантованого покупця в 
прогнозних погодинних обсягах, що необхідні для постачання побутовим 
споживачам, з подальшим коригуванням на фактичні дані щодо погодинних 
обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами (пункт 13 
Положення  у редакції, яка діяла до 01.10.2021). 

З 01.10.2021 постачальники універсальних послуг зобов'язані: 
1) здійснювати купівлю електричної енергії на електронних аукціонах за 

двосторонніми договорами, на ринку "на добу наперед" та 
внутрішньодобовому ринку електричної енергії в обсягах, що необхідні для 
постачання побутовим споживачам; 

2) укласти з гарантованим покупцем договір про надання послуг із 
забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів 
постачальником універсальних послуг. 

Крім того, відповідно до наказів Міністерства енергетики України від 
05.03.2022 № 106 та від 21.03.2022 № 132 на час дії  воєнного стану 
постачальники універсальних послуг мають здійснювати купівлю електричної 
енергії в ДП "Гарантований покупець" за двосторонніми договорами без 
проведення електронних аукціонів для забезпечення потреб побутових 
споживачів. 

7. Укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії для 
постачання побутовим споживачам з ДП "Національна атомна 
енергогенеруюча компанія "Енергоатом". 

Відповідно до пунктів 5 та 9 "Положення про покладення спеціальних 
обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної 
енергії", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 
№ 483 (із змінами та доповненнями) постачальники універсальних послуг 
зобов'язані здійснювати купівлю стандартних продуктів BASE_M в обсязі 
мінімального споживання електричної енергії побутовими споживачами 
відповідного постачальника універсальних послуг за годину в аналогічному 
місяці попереднього року. 

На час дії воєнного стану відповідно до наказів Міністерства енергетики 
України від  27.02.2022 № 88 та від 13.03.2022 № 114 ДП "НАЕК "Енергоатом" 
має забезпечити продаж електричної енергії постачальникам універсальних 
послуг за двосторонніми договорами без проведення електронних аукціонів. 
8. Укладення з юридичними особами двосторонніх договорів купівлі-
продажу електричної енергії зокрема, але не виключно на електронних 
аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії. 

Згідно з частиною 2 статті 66 Закону України "Про ринок електричної 
енергії" учасники ринку мають право вільно обирати контрагентів за 
двосторонніми договорами, укладати ці договори у довільній формі та на 
умовах, що визначаються за домовленістю сторін.  

Відповідно до частини 1 статті 57 Закону України "Про ринок електричної 
енергії" електропостачальники мають право  

1) купувати та продавати електроенергію на ринку електричної енергії, 
здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами; 

2) вільно обирати контрагента за двостороннім договором. 
Здійснення купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами 
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дозволяє обирати найбільш вигідні умови постачання електричної енергії та   
оплати за неї, а також надає гарантію отримання певних обсягів електричної 
енергії за узгодженою ціною, в той же час як заявка на купівлю електричної 
енергії на РДН/ВДР може бути задоволена не у повному обсязі у разі дефіциту 
електричної енергії на цих сегментах ринку, що призведе до необхідності 
купувати електричну енергію на балансуючому ринку за завищеними цінами. 

Здійснення ПрАТ "Харківенергозут" діяльності з перепродажу електричної 
енергії (трейдерської діяльності) на ринку електричної енергії може приносити 
додатковий дохід товариству. Зазначена діяльність згідно з частиною 1 статті 
54 Закону України "Про ринок електричної енергії" не потребує окремого 
ліцензування ПрАТ "Харківенергозут". 

9. Укладання договорів про надання послуг із забезпечення 
збільшення  частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 
з ПрАТ “НЕК “Укренерго” (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його 
правонаступниками та\або іншими юридичними особами, які будуть 
виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок 
визначення цін (тарифів) регулюється НКРЕКП, або іншим органом державної 
влади. 

Згідно з частиною 6 статті 63 Закону України "Про ринок електричної 
енергії" постачальник універсальних послуг одночасно з виконанням обов'язку 
щодо купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом у приватних 
домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих установок 
яких не перевищує 50 кВт, надає оператору системи передачі послугу із 
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії. Зазначена послуга надається відповідно до 
договору про надання послуг із забезпечення збільшення  частки виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел, який укладається на підставі 
типового договору, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.04.2019 №641. 

10. Укладання договорів про організацію та проведення електронних 
аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами з ТБ 
«Українська енергетична біржа» (Україна, код ЄДРПОУ – 37027819). 

Відповідно до "Порядку проведення електронних аукціонів з продажу 
електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору 
організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за 
двосторонніми договорами", затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.06.2019 № 499 (із змінам і доповненнями) для  здійснення 
купівлі-продажу електричної енергії на електронних аукціонах учасник ринку 
має укласти відповідний договір з організатором аукціонів.» 

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, у зв’язку з 
обставинами, пов’язаними з військовою агресією росії проти України та з 
метою більш детального вивчення питання Голова Наглядової ради Олексій 
САВ'ЯК, в межах наданих йому повноважень, запропонував оголосити перерву 
засідання до надання додаткових пояснень Товариством. Про дату та час 
засідання буде повідомлено додатково. 
 

 Пропозиція була підтримана усіма членами Наглядової ради Товариства. 
 

Слухали Голову Наглядової ради Сав’яка Олексія, який повідомив про 
закінчення 24.01.2023 перерви засідання у зв’язку з наданням Товариством 
обґрунтувань щодо поточного питання.  

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування  
було винесено такий проєкт рішення: 
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«Прийняти рішення про затвердження таких умов провадження 
звичайної господарської діяльності у рамках чинного законодавства, а 
саме: 

- Укладання договорів оренди нерухомого майна та основних засобів. 

- Укладання кредитних договорів, договорів овердрафту. 

- Укладання договору депозитного вкладу. 

- Укладання договорів фінансової, банківської, електронної, 
тендерної, страхової гарантії та інших супутніх договорів до них.  

- Укладання правочинів, пов'язаних із зарахуванням зустрічних 
однорідних вимог. 

- Укладання правочинів купівлі-продажу електричної енергії на різних 
сегментах ринку». 

 

Інших пропозицій не надходило. 
 

Голосували: 
 

«За» -  0,  

«Проти» -  0,  

«Утрималися» -  2. 
 

У зв’язку з недостатністю наданих Товариством обґрунтувань рішення не 
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 
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"МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД"
Код ЄДРПОУ: 34615529
Посада: Генеральний директор
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 14:43:16
25.01.2023
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 одному файлі (CAdES enveloped)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований



Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного
підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 16:38:08 25.01.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР  2_2023.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 162.3 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР  2_2023.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 162.3 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): 16:32:33
25.01.2023
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


