
Протокол № 2/2020 
позачергових загальних зборів акціонерів 

(надалі -  Збори; Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

(надалі -  Товариство або АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»)

м. Вінниця 10 червня 2020 року

Дата проведення Загальних зборів: 10 червня 2020 року.

Час проведення Загальних зборів: 11:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, 
приміщення актового залу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 03
червня 2020 року.

Позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відкрив Генеральний директор АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщук 
Андрій Леонідович, який проінформував учасників Зборів, що, у відповідності до ст.47 Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради №24/04/2020 від 24 квітня 
2020 року) було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Генеральний директор АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщук Андрій Леонідович доповів 
про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у 
Загальних зборах, за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової 
ради № 09/06/2020 від 09 червня 2020 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 
частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 14 Закону України 
«Про депозитарну систему України», повноваження реєстраційної комісії були передані 
депозитарній установі -  ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі -  Депозитарна установа) на 
підставі Договору № 5-Е-2016 від 02.03.2016 р. про надання послуг по інформаційному та 
організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
Товариства від 25.04.2019 року), який, зокрема, передбачає також і передачу повноважень 
реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової 
ради № 09/06/2020 від 09 червня 2020 року) сформовано склад реєстраційної комісії у 
кількості 3 осіб (члени комісії) та призначено (обрано) реєстраційну комісію позачергових 
загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.06.2020 р., у 
наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з 
обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з 
обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник 
Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»):

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою 
Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні 
товариства», одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 10.06.2020 р. засідання Реєстраційної комісії позачергових 
загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»),

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах - 
Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 514.

Початок реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах -
і



10.15 год. 10.06.2020 року.
Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних 

зборах - 10.45 год. 10.06.2020 року.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександру Леонідовичу, який 
повідомив наступне:

статутний капітал Товариства сформований у розмірі -  ЗО 973 660 (тридцять 
мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) гривень; 
статутний капітал Товариства поділений на 3 097 366 (три мільйони дев’яносто сім 
тисяч триста шістдесят шість) простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 
грн. (десять гривень нуль копійок) кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, 
проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів 
акціонерів, тобто на 24.00 год. 03.06.2020 року в порядку, передбаченому законодавством про 
депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного 
акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 03.06.2020 року, загальна кількість осіб, 
включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 
385 (триста вісімдесят п’ять) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 03.06.2020 року, на 
особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних 
простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 03.06.2020 року, кількість 
голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить -  3 089 722 шт., 
оскільки, у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 
ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України», власники 7 644 шт. акцій 
не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) -  1 544 862 шт. (більш як 50 % 
голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження 
кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів та їх представників, що 
зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах 
зареєструвались 11 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 3 039 683 (три 
мільйони тридцять дев’ять тисяч шістсот вісімдесят три) шт. простих іменних акцій, в тому 
числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму, становить 3 039 683 
(три мільйони тридцять дев’ять тисяч шістсот вісімдесят три) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів та їх представників, що 
зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - 
власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, 
становить 3 039 683 (три мільйони тридцять дев’ять тисяч шістсот вісімдесят три) голоси.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів та їх представників, що 
зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не 
враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності 
до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону 
України «Про депозитарну систему України», становить -  0 шт., що відповідає -  0,00% (від 
загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при 
голосуванні в органах емітента).

(Перелік акціонерів та їх представників, що зареєструвались для участі у загальних 
зборах акціонерів, підписаний Головою Реєстраційної комісії).

На момент закінчення реєстрації -10:45 год. 10.06.2020 року -  Реєстраційною комісією 
для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів),
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які сукупно є власниками 98,3805 відсотка (дев’яносто вісім цілих, 3805 десятитисячних 
відсотка) голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (від 
загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в 
органах емітента).

Загальна кількість довіреностей, отриманих (зареєстрованих) під час проведення
реєстрації, - 9 штук.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів 
зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,3805 
відсотка голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України 
«Про акціонерні товариства», Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму 
Загальних зборів акціонерів 10.06.2020 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних
зборів) - 3 039 683 (три мільйони тридцять дев’ять тисяч шістсот вісімдесят три) голоси.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», 
позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них 
беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є 
власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

(Протокол № 2 від 10.06.2020 року засідання Реєстраційної комісії позачергових 
загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

Відповідно до частини 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», проект 
порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного 
товариства затверджується Наглядовою радою товариства. Наглядовою радою Товариства 
було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 04/05/2020 від 04 травня 2020 
року) про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

За 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, на адресу АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН», як акціонера, що є власником 4 (чотирьох) шт. простих 
іменних акцій АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», надійшли пропозиції до проекту порядку денного 
Загальних зборів стосовно включення до проекту порядку денного Загальних зборів 
додаткових (нових) питань порядку денного та проектів рішень до таких додаткових (нових) 
питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.06.2020 року.

Відповідно до наданих пропозицій, Наглядовою радою Товариства було прийнято 
рішення (протокол засідання Наглядової ради № 25/05/2020 від 25 травня 2020 року) 
включити до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.06.2020 року, відповідні пропозиції, що надійшли 
від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ 
«МЕРИДІАН», та про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на 
розгляд Зборів.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про зміни до проекту порядку денного було здійснено шляхом 
розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР і на веб- 
сайті АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за адресою: http://www.voe.com.ua, а також було надіслано 
простими поштовими відправленнями кожному акціонеру АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», 
зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України.

Генеральний директор АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщук Андрій Леонідович 
ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного

http://www.voe.com.ua


акціонера АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в порядку, передбаченому законодавством України та 
Статутом АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
(надалі -  порядок денний):

1 Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових 
загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх
повноважень.

2. Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, 
винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

6. Про обрання членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
7. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться 

з Головою та членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; встановлення 
розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з Головою та членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

8. Прийняття рішення про виділ з АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного 
товариства.

9. Про порядок і умови виділу з АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного 
товариства.

10. Про створення нового акціонерного товариства із зазначенням: запланованого 
найменування товариства, що створюється; розміру його статутного капіталу; 
кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.

11. Про припинення ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
12. Про призначення комісії з припинення ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та голови відповідної комісії.
13. Про встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до ДП 

«ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», проекти рішень з 
питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол 
засідання Наглядової ради № 04/05/2020 від 04 травня 2020 року з питань 1-7 порядку 
денного і протокол засідання Наглядової ради № 25/05/2020 від 25 травня 2020 року з питань 
8-13 порядку денного) та викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою 
радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 29/05/2020 від 29 травня 2020 
року з питань 1-5, 7-13 порядку денного і протокол засідання Наглядової ради № 05/06/2020 
від 05 червня 2020 року з питання 6 порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.06.2020 року).

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», до обрання 
лічильної комісії, для здійснення підрахунку голосів, роз’яснення щодо порядку голосування 
та вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на 
позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», створюється 
тимчасова лічильна комісія, яка (її склад) формується Наглядовою радою.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради 
№ 09/06/2020 від 09 червня 2020 року), прийнятого на підставі абзацу 2 частини 1 статті 44 
Закону України «Про акціонерні товариства», сформовано склад тимчасової лічильної комісії 
та призначено (обрано) тимчасову лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.06.2020 року, з членів реєстраційної комісії 
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 
10.06.2020 року, а саме у складі:
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- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з 
обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової 
лічильної комісії);

- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з 
обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової
лічильної комісії);

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник 
"овариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член 
■/мчасової лічильної комісії).

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення 
■олосування на загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону 
України «Про акціонерні товариства»), а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих 
кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст 
яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена 
рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 
винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім 
проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів 
можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а 
саме:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив 

більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо 

акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому 
належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час 
підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника), надається 
Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з 
з :дповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування 
складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною 
комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до 
протоколу Загальних зборів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про 
підсумки голосування.

Оскільки Загальні збори акціонерів є правомочними, Генеральний директор АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщук Андрій Леонідович запропонував перейти до розгляду 
питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу і 
членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ  
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ: Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука Андрія 
Леонідовича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, 
проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення

5



результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано 
обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа представників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», якими виконувались повноваження Реєстраційної комісії 
Загальних зборів, що скликані на 10.06.2020 року.

Враховуючи, що кількість власників простих іменних акцій АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про 
акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

На підставі доповіді Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука 
Андрія Леонідовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
■олосування № 1.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради 
№ 09/06/2020 від 09 червня 2020 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу 
про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується тимчасовою 
лічильною комісією Зборів.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100
відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання 
порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«ЗА» 3 038 947 99,9758

«ПРОТИ» 0 0,00
«УТРИМАЛИСЬ» 80 0,0026

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 656 0,0216

Не враховувались під час підрахунку голосів 
за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 
приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

‘Протокол № 1 від 10.06.2020 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки 
голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
■ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА 
ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час 
голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для 
зирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на
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"сзачергових загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 
'С С5 2020р., долучити до участі у роботі лічильної комісії позачергових загальних зборів 
а-'_ онерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою 
в "свідальністю  «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код
2 ' 556006).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів 
ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:
- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою 

= '"сзідальністю  «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю 

.• К^АЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою 

= і-свідальністю  «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.
1 3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів 

5• _ с-ерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.06.2020р., з моменту завершення 
~5' /х позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».________________

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.
Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку 

денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович, у порядку, передбаченому 
ст 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз’яснив присутнім акціонерам (їх 
“ седставникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-5, № 7, № 9-13 приймається 
~состою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 8 приймається більш як 
трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 
є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 6 приймаються 
кумулятивним голосуванням.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання осіб до складу органів 
товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів 
органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі 
відраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома 
кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом 
зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він 
оозподіляє свої голоси).

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», 
акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є 
- еподільним, тому якщо акціонер під час обрання осіб до складу органу товариства шляхом 
кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може 
віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата 
•‘кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час 
кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при 
підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата 
кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час 

кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані 
за кандидата (кандидатів).

Також, Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович, звернув увагу 
акціонерів, що, відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему 
України», у разі, якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною 
емітентом депозитарною установою (ТО В «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про 
обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ 
належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах 
емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента.
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Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні 
£ органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного 
обг ку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною 
. :~~5~овою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Обрання голови позачергових загальних 
зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука Андрія 
Гес-довича, яким для проведення Загальних зборів та оформлення протоколу 
:а _гс~оновано обрати Голову Зборів, а саме:

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

На підставі доповіді Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука 
- -д р  я Леонідовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
'олосування № 2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100
відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання 
-орядку денного, винесеного на голосування:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«ЗА» 3 039 603 99,9974
«ПРОТИ» 0 0,00

«УТРИМАЛИСЬ» 80 0,0026

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00

Не враховувались під час підрахунку голосів 
за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 
приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
(Протокол № 1 від 10.06.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування 

з позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
5 ННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА 
"ОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:



2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ
5 -НИиЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.______________________________________

На підставі прийнятого рішення, далі Загальні збори акціонерів веде Голова 
Загальних зборів- Уманська Олена Петрівна.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Обрання секретаря позачергових 
загая н и х  зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

С "УХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, якою для оформлення протоколу 
За"аг = - , ' х  зборів запропоновано обрати Секретаря Зборів, а саме:

Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
■ЗІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.

- 2  “  ~стазі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект 
г--с"с V ст/ться з бюлетені для голосування № 3.

“ зоект рішення оголошено на Загальних зборах.

~зоект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
з-злепеню для голосування № 3.

~ срахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100
відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання 
порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«ЗА» 3 039 603 99,9974
«ПРОТИ» 0 0,00

«УТРИМАЛИСЬ» 80 0,0026

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00

Не враховувались під час підрахунку голосів 
за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 
приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
Протокол № 2 від 10.06.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування 

-а позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
Е ННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Протокол підписано членами Лічильної комісії)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА 
"ОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
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3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича._______________________

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження порядку (регламенту) 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та 
зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд позачергових загальних 
зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, якою з метою організації 
"ісведення Загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Порядок (регламент) 
"звед ен ня  Загальних зборів.

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект 
= • : _с міститься в бюлетені для голосування № 4.

“ ооект рішення оголошено на Загальних зборах.

проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
5(слетеню для голосування № 4.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100
з дсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання 
порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«ЗА» 3 039 683 100,00

«ПРОТИ» 0 0,00
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00

Не враховувались під час підрахунку голосів 
за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 
приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
~ротокол № 3 від 10.06.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування 

-в -сзачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
£ --/Ц Я О БЛ Е Н Е РГО ». Протокол підписано членами Лічильної комісії)

ЗВАЛЬН І ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА 
~ОГОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

^ ' Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних
• акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
• голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних
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питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку 
денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

• для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
• бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії 

загальних зборів акціонерів;
• прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану 

пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере 
необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається 
неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

• питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів 
виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові 
(повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

• питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
• направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних 

зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після 
розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

• для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 
20 хвилин;

• для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку 
денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;

• у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України 
«Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про 
оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків 
наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних 
зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви 
зважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку 
денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання 
бюлетенів для голосування.

4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд 
~сзачергозих загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

-зйменування питання порядку денного: «Про припинення повноважень Голови та 
-генів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що склад 
-З 'лядової ради Товариства був обраний рішенням річних загальних зборів акціонерів 25
• з ч я  2019 року, шляхом кумулятивного голосування, а відповідно до ч.б ст.53 Закону України 

“ зо акціонерні товариства» у разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалось 
_гяхом  кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення 
~: = -ззажень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Зсаховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти 
: _ 5 — я про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (всіх членів 
- = т і ял свої ради), та що, у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні 
" :  = 2 с,'с~ва», це питання віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, акціонерам 
: 2_: : _с-сзано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової 
г 2Л ~ : з 2с/ства.

- 2  “  уставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект 
= • V с~,'~ься в бюлетені для голосування № 5.

“ соект рішення оголошено на Загальних зборах.

~зоект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
: - 5~7є~-о для голосування № 5.

~ ісахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.



"  дсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100
в лсотків:

- \-а  «сість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання 
. ДЄ--ОГО, винесеного на голосування:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«ЗА» 3 039 603 99,9974
«ПРОТИ» 0 0,00

«УТРИМАЛИСЬ» 80 0,0026

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

-Е  БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00

- є  враховувались під час підрахунку голосів 
за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

"  . голосування оголошено на Загальних зборах.
~ _Є"Ня Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 
-рийуається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
-пого питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
~сот жол № 4 від 10.06.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування 

позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
5 ЦЯОБЛЕНЕРГО». Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ЗА"АЛЬНІ ЗБОРИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА 
"ОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5 " Припинити повноваження діючих (на момент проведення 10.06.2020р. 
~ :2а-ес"свих загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів
-  = -.--дової ради

В -ІНИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
- Бойко Ігоря Івановича -  Голови Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- вахно Віталія Валерійовича -  члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

Фурзикової Діани Володимирівни - члена Наглядової ради 
ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

Менщикова Миколи Прокоповича - члена Наглядової ради 
ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

Патлавського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради 
ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

~а взажати повноваження діючих (на момент проведення 10.06.2020р. позачергових 
2а_аг = - / х  зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради 

З ННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного
і  -Є - -?  загальними зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».______________________

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради АТ  
Б -  ЧИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що оскільки рішення 
~с /~ /-ення  повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе 

: : : в - “ Я членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно

12



а-л/датур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.
Зсаховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради 

-е = -ссились, станом на 10.06.2020 року є встановлений у відповідності до ч. 11 ст. 53 Закону 
.-•гз - /  «Про акціонерні товариства» кількісний склад Наглядової ради у кількості 5 (п’яти)

“ оловуюча на Загальних зборах повідомила, що акціонерами під час підготовки до 
ведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та 

: = " : : _с-овано до обрання 7 (сім) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на 
~223ї ;  членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих 
5 - - -"латів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Зз-альний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 6, та у 
5 і - : в і - о с т і  до ч.З ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» був затверджений 
г _ е - -  = 7 Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 05/06/2020 
е л І :  -есвня 2020 року).

” :.- ззування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для 
: з з - -я  № 6, на виконання положень Вимог до інформації про кандидатів у члени органу 

= _ :-е с -о го  товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017р. № 402 та 
: = :е - : : - :с  = аних в Міністерстві юстиції України 26.06.2017 р. за № 791/30659, до бюлетенів 
л :л = - :  -гоом ац ію  щодо фізичних осіб -  кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

- _ ;-е р а м  запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради

2 • з-л/датурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

І :  :-ладу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб,
г : : -  = = - / - ' з  акціонерів та незалежних директорів:

Sri з- гт ПІБ кандидата Посада
Уманська Олена Петрівна (представник акціонера - 
"СЗАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

СОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»)
Член Наглядової ради

Бойко ігор Іванович (представник акціонера -
:  ~ :  = - я и с т в а  з о б м е ж е н о ю  в ід п о в ід а л ь н іс т ю

СОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»)
Член Наглядової ради

вахно Віталій Валерійович (представник акціонера - 
2 -СЗАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ООНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»)
Член Наглядової ради

Кустова Вікторія Леонідівна (незалежний директор) Член Наглядової ради
Менщиков Микола Прокопович (незалежний директор) Член Наглядової ради

_ Коваль Володимир Ярославович(представник акціонера 
-  Уманської Олени Петрівни) Член Наглядової ради

Патлавський Руслан Анатолійович (представник 
акціонера - Закритого недиверсифікованого пайового 
-зєстиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД 

АКЦІЙ» від свого імені і в інтересах якого діє ТОВ 
«КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Член Наглядової ради

«ІНВЕСТИЦІИНИИ КАПІТАЛ УКРАЇНА»)

.• 25 язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуюча на Загальних зборах 
л : - := г з  -зступну інформацію.

• зссс'з (присутні голоси) 3 039 683
• - = - ’ олосів для кумулятивного голосування по даному
- - з - - - : ,  що належать акціонерам, які зареєструвалися для 

- з : -  Загальниз зборах та є власниками голосуючих з цього
- - з - - =  з<_ій (кворум X кількість членів органу, що обирається)

15 198 415

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерів 
- : е лс угє н о , що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали 
- з / с  г ь —у кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
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В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу 
Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. 
Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості 
голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для 
кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 6.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування:

№ з/п ПІБ кандидата кількість набраних 
голосів

результат проведеного 
голосування

1

Патлавський Руслан Анатолійович
(представник акціонера - Закритого 
недиверсифікованого пайового 
інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ» від свого імені і в 
інтересах якого діє ТОВ «КОМПАНІЯ 3 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»)

3 909 215 обрання до складу

2

Бойко Ігор Іванович (представник 
акціонера - ТОВАРИСТВА 3 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»)

2 807 554 обрання до складу

3

Івахно Віталій Валерійович
(представник акціонера - ТОВАРИСТВА 3 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»)

2 807 556 обрання до складу

4 Кустова Вікторія Леонідівна
(незалежний директор) 2 807 551 обрання до складу

5 Менщиков Микола Прокопович
(незалежний директор) 2 807 551 обрання до складу

6

Уманська Олена Петрівна (представник 
акціонера - ТОВАРИСТВА 3 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»)

6 073 не обрання до складу

7
Коваль Володимир Ярославович
(представник акціонера -  Уманської 
Олени Петрівни)

0 не обрання до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь 
у голосуванні 15 145 500

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 52 915
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному 
питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі 
у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)

15 198 415

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради 

вважаються обраними. Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 

голосування.
(Протокол № 5 від 10.06.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування 

на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
ТОВАРИСТВА:
№ з/п ПІБ члена Наглядової ради
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1 Бойко Ігор Іванович (представник акціонера - ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»)

2 Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера - ТОВАРИСТВА 3 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»)

3 Кустова Вікторія Леонідівна (незалежний директор)

4 Менщиков Микола Прокопович (незалежний директор)

5

Патлавський Руслан Анатолійович (представник акціонера - Закритого 
недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - 
ФОНД АКЦІЙ» від свого імені і в інтересах якого діє ТОВ «КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»)

У відповідності до ч. 7 от. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження 
члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження умов договорів (цивільно- 
правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової 
ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що, відповідно до ч. 2 
ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції Загальних 
зборів віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради.

Враховуючи, що, у відповідності до ч. З ст. 51 Закону України «Про акціонерні 
товариства», член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов 
цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Товариством, Головуючою 
на Загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов договорів між 
Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з 
проектами договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект 
якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 
відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання 
порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«ЗА» 3 028 444 99,63

«ПРОТИ» 0 0,00
«УТРИМАЛИСЬ» 11 239 0,37
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При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00

Не враховувались під час підрахунку голосів 
за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 
приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
(Протокол № 6 від 10.06.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування 

на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА 
ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

7.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

7.3. Уповноважити Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від 
імені АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».___________________________________________________________

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про виділ з 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка доповіла 
учасникам Зборів, що у власності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» є малі гідроелектростанції, 
розташовані у Вінницькій області, а саме: Дмитренківська ГЕС, Глибочанська ГЕС, 
Чернятська ГЕС, Скалопільська ГЕС, Брацлавська ГЕС ( надалі- Гідроелектростанції, або 
ГЕС). Згідно даних бухгалтерського обліку ГЕС взяті на Баланс, та є основними засобами АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

До 01.01.2019 року АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» провадило господарську діяльність з 
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (згідно із 
ліцензією, виданою відповідно до Постанови НКРЕ України від 28.08.1996 року N9 57) та 
господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (згідно із 
ліцензією, виданою відповідно до Постанови НКРЕ України від 28.08.1996 року № 58).

Постановою НКРЕКП від 13.11.2018 року № 1414 ліцензії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами та на право провадження господарської діяльності з 
постачання електричної енергії за регульованим тарифом анульовані на підставі п. 13 розділу 
XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії».

Ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
не здійснює. Гідроелектростанції, відповідно до договору оренди малих гідроелектростанцій 
№ Е202/02 від 19.11.2002 року із змінами та доповненнями, укладеного між ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ», передані в строкове платне 
користування до 20.11.2027 року.

Згідно п. 1.10.2 Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року N 307 (у редакції 
постанови НКРЕКП від 24 червня 2019 N 1168) «Про затвердження Правил ринку», АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», як оператор системи розподілу (надалі- ОСР) має право
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купувати/продавати електричну енергію лише для компенсації втрат у власних системах 
розподілу. ОСР не повинен мати на праві власності, господарського відання або користування 
генеруючі потужності або здійснювати торгівлю електричною енергією з метою отримання 
прибутку.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх, що за 20 (двадцять) днів 
до дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН» надійшла пропозиція включити до проекту порядку 
денного цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» додаткове 
(нове) питання щодо прийняття рішення про виділ з АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового 
акціонерного товариства та проект рішення до цього питання порядку денного, який 
передбачає прийняти рішення про виділ з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства (тип -  приватне акціонерне 
товариство) із передачею йому згідно із розподільним балансом частини майна, прав та 
обов’язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» без припинення 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової 
ради № 25/05/2020 від 25 травня 2020 року) включити до проекту порядку денного цих 
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО таке додаткове (нове) 
питання порядку денного та проект рішення до такого додаткового (нового) питання порядку 
денного, які були запропоновані ТОВ «ФК «МЕРИДІАН».

Оскільки, відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний 
акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового 
викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для 
участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами, зокрема, 
рішення про виділ, акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів 
ознайомитись з проектом договору обов’язкового викупу цінних паперів, який буде укладатися 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» з акціонерами АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в рамках реалізації 
останніми права вимоги здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій згідно ст.ст. 68-69 
Закону України «Про акціонерні товариства».

На підставі доповіді, Головою Загальних зборів запропоновано прийняти рішення, 
проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що, у відповідності до вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Загальних зборів акціонерів з цього 
питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 
відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання 
порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«ЗА» 3 025 671 99,54

«ПРОТИ» 14 012 0,46
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:
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Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00

Не враховувались під час підрахунку голосів 
за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на 
голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
(Протокол № 7 від 10.06.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування 

на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА 
ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8.1. Прийняти рішення про виділ з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства (тип -  приватне акціонерне 
товариство) із передачею йому згідно із розподільним балансом частини майна, прав та 
обов’язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» без припинення 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».________________________________

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про порядок і умови виділу з 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що оскільки рішення 
про виділ з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного 
товариства (тип -  приватне акціонерне товариство) із передачею йому згідно із розподільним 
балансом частини майна, прав та обов’язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» без припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» прийнято, можливе прийняття рішення про порядок і умови виділу з 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що, згідно вимог ч.1 ст.80 Закону 
України «Про акціонерні товариства», злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення 
акціонерного товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, 
передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Згідно вимог ст.86 
Закону України «Про акціонерні товариства», виділом акціонерного товариства визнається 
створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з 
розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків акціонерного товариства, з якого 
здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства. При цьому, з 
акціонерного товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх, що за 20 (двадцять) днів 
до дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН» надійшла пропозиція включити до проекту порядку 
денного цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» додаткове 
(нове) питання щодо прийняття рішення про порядок і умови виділу з АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства та проект рішення до цього питання 
порядку денного, який передбачає затвердити наступний порядок і умови виділу з 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства:

1. Виділ з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного 
товариства провести відповідно до чинного законодавства України, зокрема вимог 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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2. Під час виділу здійснюється конвертація акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в таку саму кількість акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» меншої номінальної вартості та в акції нового акціонерного 
товариства, що створюється внаслідок виділу.

3. Не підлягають конвертації (і) викуплені АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» власні акції та (іі) акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», власниками яких є акціонери, які звернуться до АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій 
та які мають таке право (у відповідності до вимог статей 68, 69 Закону України «Про 
акціонерні товариства»).

4. Акції нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу, 
розміщуються серед всіх акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», які є власниками акцій, що підлягають конвертації, зі збереженням 
співвідношення, що було між акціонерами у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

5. Кожний акціонер - власник простих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», у встановленому в статтях 68, 69 Закону України «Про акціонерні 
товариства» порядку, має право вимагати здійснення обов’язкового викупу АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» належних йому простих акцій, якщо він 
зареєструвався для участі у загальних зборах та проголосував проти прийняття загальними 
зборами рішення про виділ з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового 
акціонерного товариства.

6. Протягом ЗО днів з дати прийняття загальними зборами рішення про виділ з 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства, 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» письмово повідомляє кредиторів 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про прийняття відповідного рішення 
та розміщує повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі 
даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або 
через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасників фондового ринку, а також повідомляє про прийняття такого рішення кожну фондову 
біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів. Кредитор, вимоги якого до 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не забезпечені договорами застави 
чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому зазначеного повідомлення може 
звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом 
укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань 
перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та кредитором. У разі якщо 
кредитор не звернувся у зазначений строк до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» вчинення додаткових дій щодо 
зобов’язань перед ним.

7. Під час виділу, Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» розробляє та затверджує проект плану виділу, пояснення до умов 
плану виділу та схвалює розподільний баланс. Наглядова рада скликає загальні збори 
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та виносить на розгляд 
загальних зборів питання про затвердження плану виділу і розподільного балансу, а також 
інші питання, прийняття рішень з яких передбачено чинним законодавством щодо здійснення 
процедури виділу. При цьому, проект плану виділу та пояснення до умов плану виділу будуть 
включені до матеріалів, що надсилатимуться акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» при підготовці зазначених загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

8. Процедура виділу передбачає проведення загальних зборів акціонерів створюваного 
внаслідок виділу акціонерного товариства. Порядок участі і голосування в загальних зборах 
акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу, буде зазначений в проекті плану 
виділу.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової 
ради № 25/05/2020 від 25 травня 2020 року) включити до проекту порядку денного цих 
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» таке додаткове (нове) 
питання порядку денного та проект рішення до такого додаткового (нового) питання порядку 
денного, які були запропоновані ТОВ «ФК «МЕРИДІАН».
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На підставі доповіді Голови Загальних зборів, запропоновано прийняти рішення, проект 
якого міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 9.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 
відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання 
порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«ЗА» 3 025 671 99,54

«ПРОТИ» 14 012 0,46
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00

Не враховувались під час підрахунку голосів 
за бюлетенями, визнаними недійсними

0 0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 
приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
(Протокол № 8 від 10.06.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування 

на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА 
ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити наступний порядок і умови виділу з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства:

9.1.1. Виділ з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового 
акціонерного товариства провести відповідно до чинного законодавства України, зокрема 
вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.1.2. Під час виділу здійснюється конвертація акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в таку саму кількість акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» меншої номінальної вартості та в акції нового акціонерного 
товариства, що створюється внаслідок виділу.

9.1.3. Не підлягають конвертації (і) викуплені АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» власні акції та (іі) акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», власниками яких є акціонери, які звернуться до АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій 
та які мають таке право (у відповідності до вимог статей 68, 69 Закону України «Про 
акціонерні товариства»),

9.1.4. Акції нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу, 
розміщуються серед всіх акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», які є власниками акцій, що підлягають конвертації, зі збереженням 
співвідношення, що було між акціонерами у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО
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ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
9.1.5. Кожний акціонер - власник простих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», у встановленому в статтях 68, 69 Закону України «Про акціонерні 
товариства» порядку, має право вимагати здійснення обов’язкового викупу АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» належних йому простих акцій, якщо він 
зареєструвався для участі у загальних зборах та проголосував проти прийняття загальними 
зборами рішення про виділ з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового 
акціонерного товариства.

9.1.6. Протягом ЗО днів з дати прийняття загальними зборами рішення про виділ з 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства, 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» письмово повідомляє кредиторів 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про прийняття відповідного рішення 
та розміщує повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі 
даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або 
через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасників фондового ринку, а також повідомляє про прийняття такого рішення кожну фондову 
біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів. Кредитор, вимоги якого до 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не забезпечені договорами застави 
чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому зазначеного повідомлення може 
звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом 
укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань 
перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та кредитором. У разі якщо 
кредитор не звернувся у зазначений строк до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» вчинення додаткових дій щодо 
зобов’язань перед ним.

9.1.7. Під час виділу, Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» розробляє та затверджує проект плану виділу, пояснення до умов 
плану виділу та схвалює розподільний баланс. Наглядова рада скликає загальні збори 
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та виносить на розгляд 
загальних зборів питання про затвердження плану виділу і розподільного балансу, а також 
інші питання, прийняття рішень з яких передбачено чинним законодавством щодо здійснення 
процедури виділу. При цьому, проект плану виділу та пояснення до умов плану виділу будуть 
включені до матеріалів, що надсилатимуться акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» при підготовці зазначених загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

9.1.8. Процедура виділу передбачає проведення загальних зборів акціонерів 
створюваного внаслідок виділу акціонерного товариства. Порядок участі і голосування в 
загальних зборах акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу, буде 
зазначений в проекті плану виділу.________________________________________________________

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про створення нового акціонерного 
товариства із зазначенням: запланованого найменування товариства, що 
створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної 
вартості акцій, що планується випустити».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що оскільки рішення 
про виділ з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного 
товариства (тип -  приватне акціонерне товариство) із передачею йому згідно із розподільним 
балансом частини майна, прав та обов’язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» без припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» прийнято, можливе прийняття рішення про створення нового 
акціонерного товариства.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх, що за 20 (двадцять) днів 
до дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ
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«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН» надійшла пропозиція включити до проекту порядку 
денного цих позачергових загальних зборів акціонерів AT «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» додаткове 
(нове) питання щодо прийняття рішення про створення нового акціонерного товариства із 
зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру його 
статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити, та 
проект рішення до цього питання порядку денного, який передбачає:

1. Створити нове акціонерне товариство внаслідок виділу з АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

1.1. Заплановане найменування нового акціонерного товариства, що створюється 
внаслідок виділу: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯГІДРОЕНЕРГО».

1.2. Заплановане місцезнаходження нового акціонерного товариства, що створюється 
внаслідок виділу: Україна, 21022, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Енергетична, буд. 6.

1.3. Запланований розмір статутного капіталу нового акціонерного товариства, що 
створюється внаслідок виділу: 6 194 732,00 грн. (шість мільйонів сто дев’яносто чотири тисячі 
сімсот тридцять дві гривні 00 копійок).

1.4. Заплановані кількість, тип, номінальна вартість акцій, що планується випустити: 
З 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) штук простих іменних 
акцій номінальною вартістю 2,00 грн. (дві гривні 00 копійок) кожна акція, загальною 
номінальною вартістю 6 194 732,00 грн. (шість мільйонів сто дев’яносто чотири тисячі сімсот 
тридцять дві гривні 00 копійок); кількість привілейованих акцій -  0 (нуль).

2. Встановити, що назва та місцезнаходження нового акціонерного товариства, що 
створюється внаслідок виділу, а саме: «ВІННИЦЯГІДРОЕНЕРГО» і «Україна, 21022, 
Вінницька область, м. Вінниця, вул. Енергетична, буд. 6», є попередніми, остаточні назву та 
місцезнаходження буде визначено загальними зборами акціонерів вказаного акціонерного 
товариства.

3. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу нового акціонерного 
товариства, що створюється внаслідок виділу, буде визначений після затвердження 
загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» розподільного 
балансу.

4. Уповноважити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення загальних 
зборів акціонерів нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової 
ради № 25/05/2020 від 25 травня 2020 року) включити до проекту порядку денного цих 
позачергових загальних зборів акціонерів AT «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» таке додаткове (нове) 
питання порядку денного та проект рішення до такого додаткового (нового) питання порядку 
денного, які були запропоновані ТОВ «ФК «МЕРИДІАН».

На підставі доповіді, Головою Загальних зборів запропоновано прийняти рішення, 
проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 10.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 
відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання 
порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«ЗА» 3 025 671 99,54

«ПРОТИ» 14 012 0,46
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:
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Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00

Не враховувались під час підрахунку голосів 
за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 
приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
(Протокол № 9 від 10.06.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування 

на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА 
ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Створити нове акціонерне товариство внаслідок виділу з АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

10.1.1. Заплановане найменування нового акціонерного товариства, що створюється 
внаслідок виділу: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯГІДРОЕНЕРГО».

10.1.2. Заплановане місцезнаходження нового акціонерного товариства, що 
створюється внаслідок виділу: Україна, 21022, Вінницька область, м. Вінниця, вул. 
Енергетична, буд. 6.

10.1.3. Запланований розмір статутного капіталу нового акціонерного товариства, що 
створюється внаслідок виділу: 6 194 732,00 грн. (шість мільйонів сто дев’яносто чотири 
тисячі сімсот тридцять дві гривні 00 копійок).

10.1.4. Заплановані кількість, тип, номінальна вартість акцій, що планується випустити: 
З 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) штук простих іменних 
акцій номінальною вартістю 2,00 грн. (дві гривні 00 копійок) кожна акція, загальною 
номінальною вартістю 6 194 732,00 грн. (шість мільйонів сто дев’яносто чотири тисячі сімсот 
тридцять дві гривні 00 копійок); кількість привілейованих акцій -  0 (нуль).

10.2. Встановити, що назва та місцезнаходження нового акціонерного товариства, що 
створюється внаслідок виділу, а саме: «ВІННИЦЯГІДРОЕНЕРГО» і «Україна, 21022, 
Вінницька область, м. Вінниця, вул. Енергетична, буд. 6», є попередніми, остаточні назву та 
місцезнаходження буде визначено загальними зборами акціонерів вказаного акціонерного 
товариства.

10.3. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу нового акціонерного 
товариства, що створюється внаслідок виділу, буде визначений після затвердження 
загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
розподільного балансу.

10.4. Уповноважити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення загальних 
зборів акціонерів нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу.________

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про припинення ДП «ГОТЕЛЬ 
«ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка доповіла 
учасникам Зборів, що Дочірньому підприємству «Готель «Енергетик» було надано 
Товариством в оренду цілісний майновий комплекс, що розташований у м. Вінниці по 
провулку Ясному, будинок № 12. Договір оренди приміщення готелю між АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та ДП «Готель «Енергетик» було розірвано 31 березня 2019 року. 
ДП «Готель «Енергетик» здійснювало свою основну діяльність протягом тільки першого
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кварталу 2019 року. Виручка від реалізації наданих послуг склала 296,20 тис. грн, а витрати 
ДП «Готель «Енергетик» склали 345,20 тис. грн. За 2019 рік ДП «Готель «Енергетик» 
отримало збиток у розмірі 98,30 тис. грн.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх, що за 20 (двадцять) днів 
до дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН» надійшла пропозиція включити до проекту порядку 
денного цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» додаткове 
(нове) питання щодо прийняття рішення про припинення ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та проект рішення до цього питання порядку денного, який 
передбачає:

1. Припинити ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 34325442) 
шляхом його ліквідації у порядку, встановленому законодавством України.

2. Уповноважити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» прийняти всі рішення та вжити всі заходи, необхідні та достатні для 
ліквідації ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», у т.ч., але не виключно, затвердити 
ліквідаційний баланс та, у разі потреби, вносити зміни в рішення, прийняті щодо його 
ліквідації загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової 
ради № 25/05/2020 від 25 травня 2020 року) включити до проекту порядку денного цих 
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» таке додаткове (нове) 
питання порядку денного та проект рішення до такого додаткового (нового) питання порядку 
денного, які були запропоновані ТОВ «ФК «МЕРИДІАН».

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект 
якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування №11.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 
відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання 
порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«ЗА» 3 025 571 99,5390

«ПРОТИ» 2 853 0,0939
«УТРИМАЛИСЬ» 11 159 0,3671

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00

Не враховувались під час підрахунку голосів 
за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 
приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

24



(Протокол № 10 від 10.06.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки 
голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА 
ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

11.1. Припинити ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 34325442) 
шляхом його ліквідації у порядку, встановленому законодавством України.

11.2. Уповноважити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» прийняти всі рішення та вжити всі заходи, необхідні та достатні 
для ліквідації ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», у т.ч., але не виключно, 
затвердити ліквідаційний баланс та, у разі потреби, вносити зміни в рішення, прийняті щодо 
його ліквідації загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».______________________________________________________________

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про призначення комісії з припинення ДП  
«ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та голови відповідної комісії».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що оскільки рішення 
про припинення ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» прийнято, 
необхідно прийняти рішення про призначення комісії з припинення ДП «ГОТЕЛЬ 
«ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та голови цієї комісії.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх, що за 20 (двадцять) днів 
до дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН» надійшла пропозиція включити до проекту порядку 
денного цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» додаткове 
(нове) питання щодо призначення комісії з припинення ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та голови відповідної комісії та проект рішення до цього питання 
порядку денного, який передбачає:

1. Призначити з 11.06.2020р. комісію з припинення (ліквідаційну комісію) ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Голубенко Віктор Миколайович (паспорт: АВ 068434, виданий Замостянським РВ УМВС 
України у Вінницькій області 07.12.1999р., місце проживання: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 
117а, кв. 100, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2432904755) - член 
ліквідаційної комісії;

- Плахотна Ольга Іванівна (паспорт: АВ 276410, виданий Тростянецьким РВ УМВС 
України у Вінницькій області 12.10.2001р., місце проживання: Вінницька область, 
Тростянецький район, с. Ободівка, вул. Шевченка, буд. 5, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 3079921442) - член ліквідаційної комісії;

- Даниленко Сергій Валерійович (паспорт: АА 425879, виданий Ленінським РВ УМВС 
України у Вінницькій області 27.03.1997р., місце проживання: м. Вінниця, пров. Корольова, 
буд. 1, буд. З, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2638315534) - член 
ліквідаційної комісії;

- Кичак Андрій Васильович (паспорт: АВ 959514, виданий Ленінським РВ УМВС України у 
Вінницькій області 22.09.2011р., місце проживання: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 136, кв. 
140, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2769912073) - член ліквідаційної 
комісії.

2. Призначити (обрати) з 11.06.2020р. Голубенко Віктора Миколайовича (паспорт: АВ 
068434, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 07.12.1999р., місце 
проживання: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 117а. кв. 100. реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2432904755} голозою ліквідаційної комісії ДОЧІРНЬОГО
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ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити ліквідаційній комісії ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ 
«ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
забезпечити здійснення всіх необхідних та достатніх дій щодо припинення ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом його ліквідації.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової 
ради № 25/05/2020 від 25 травня 2020 року) включити до проекту порядку денного цих 
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» таке додаткове (нове) 
питання порядку денного та проект рішення до такого додаткового (нового) питання порядку 
денного, які були запропоновані ТОВ «ФК «МЕРИДІАН».

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект 
якого міститься в бюлетені для голосування № 12.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 12.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 
відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання 
порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«ЗА» 784 616 25,8125

«ПРОТИ» 80 0,0026
«УТРИМАЛИСЬ» 2 254 987 74,1849

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00

Не враховувались під час підрахунку голосів 
за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 
приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.
(Протокол № 11 від 10.06.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Протокол підписано членами Лічильної комісії).

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про встановлення порядку і строку 
заявления кредиторами своїх вимог до ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
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СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що оскільки рішення 
про припинення ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» прийнято, 
необхідно прийняти рішення про встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх 
вимог до ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх, що за 20 (двадцять) днів 
до дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН», надійшла пропозиція включити до проекту порядку 
денного цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» додаткове 
(нове) питання щодо встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до 
ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та проект рішення до цього 
питання порядку денного, який передбачає, що кредитори ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про 
рішення щодо припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» можуть заявити свої 
вимоги до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом направлення таких вимог у 
письмовій формі на адресу місцезнаходження ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ 
«ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а 
саме на адресу: 21000, Вінницька область, місто Вінниця, провулок Ясний, будинок 12.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової 
ради № 25/05/2020 від 25 травня 2020 року) включити до проекту порядку денного цих 
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» таке додаткове (нове) 
питання порядку денного та проект рішення до такого додаткового (нового) питання порядку 
денного, які були запропоновані ТОВ «ФК «МЕРИДІАН».

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект 
якого міститься в бюлетені для голосування № 13.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 13.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 
відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання 
порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«ЗА» 3 028 444 99,6303

«ПРОТИ» 80 0,0026
«УТРИМАЛИСЬ» 11 159 0,3671

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість
голосів

Відсоток від 
кворуму

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00

Не враховувались під час підрахунку голосів 
за бюлетенями, визнаними недійсними

0 0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 
приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які
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зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
(Протокол № 12 від 10.06.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА 
ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

13.1. Кредитори ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» протягом двох 
місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» можуть заявити свої вимоги до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом направлення таких вимог у письмовій формі на адресу 
місцезнаходження ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а саме на адресу: 21000, 
Вінницька область, місто Вінниця, провулок Ясний, будинок 12.____________________________

Голова Загальних зборів Товариства Уманська Олена Петрівна повідомила, що всі 
питання порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та 
прийняті відповідні рішення.

О 12-05 годині за київським часом Голова Загальних зборів Товариства Уманська Олена 
Петрівна оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства.

На підставі рішення, прийнятого 10.06.2020 р. позачерговими загальними зборами 
акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 10.06.2020 р.

Голова
позачергових загальних зборів акціонерів 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Секретар
позачергових загальних зборів ак 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Генеральний директор А '

.П. Уманська

АТО. Марценюк

АТК Поліщук
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