
ПРОТОКОЛ № 16 
Загальних зборів акціонерів 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
(скорочене найменування ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО») 

20 квітня 2011 року 
Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, 

актова зала приміщення адміністративної будівля ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

початок зборів об 11.00 год. 
Загальні збори акціонерів відкрив Голова Правління ВАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пан Засіменко Євген Юрійович, який доповів про заходи 
щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для 
участі у Загальних зборах акціонерів була створена Мандатна комісія. 

Слово надається Голові Мандатної комісії пану Довбаню Володимиру 
Володимировичу, який повідомив наступне: 

- початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 8.30 годин 
20.04.2011 р. 

- закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 10.30 
годин 20.04.2011 р. 

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах -
Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5. 

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних 
зборах, здійснено згідно з реєстром власників іменних цінних паперів (переліком 
акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні) ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» станом на 20 квітня 2011 року. 

Згідно з переліком акціонерів (реєстром власників іменних цінних паперів) 
станом на 20 квітня 2011 року, загальна чисельність акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», включених до переліку акціонерів та які мають право на 
участь у загальних зборах становить 8 643 (вісім тисяч шістсот сорок три) особи. 

Статутний капітал розподілено на ?20 9X76 000 (двісті двадцять мільйонів 
дев'ятсот шість тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. 
(нуль гривень 25 копійок) кожна та становить 55 240 000,00 грн. (п'ятдесят п'ять 
мільйонів двісті сорок тисяч гривень 00 копійок). 

На дату проведення загальних зборів акціонерів 20.04.2011 року, на 
особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом 
власних простих іменних акцій. 

Згідно Протоколу № 1 від 20.04.2011 року засідання Мандатної комісії, для 
участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
зареєструвалось ЗО (тридцять) акціонерів та їх представників, яким належить 
215 629 729 (двісті п'ятнадцять мільйонів шістсот двадцять дев'ять тисяч сімсот 
двадцять дев'ять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 97, 5877 % від і 
Статутного капіталу ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, 
які мають право приймати участь у голосуванні). 

Одночасно комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника 
зборів. 

Оскільки для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 20 квітня 2011 року зареєструвались акціонери, які 
сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, 
відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» Реєстраційною 
комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів визначено наявність кворуму 
загальних зборів. 

КОПІЯ 



(Протокол № 1 від 20 квітня 2011 року засідання Мандатної комісії про 
результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів 
додається до протоколу загальних зборів). 

До обрання складу лічильної комісії, Головою Правління ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» паном Засіменко Євгеном Юрійовичем запропоновано 
підрахунок голосів проводити Мандатній комісії загальних зборів. 

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло. 

Оскільки загальні збори акціонерів ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» є 
правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку 
денного. 

По першому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних 
зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів» 

Слухали Голову Правління ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку 
голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних 
зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними 
протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням 
проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати 
Лічильну комісію та затвердити її склад. 

Запропоновано: 
1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів 

під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з 
питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із 
забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, 
обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному 
складі. 

- Остроушко Олег Леонідович - Голова лічильної комісії; 
- Долгушин Олексій Анатолійович - Секретар лічильної комісії; 
- Важничий Валентин Леонідович - член лічильної комісії; 
- Ракецька Валентина Володимирівна - член лічильної комісії; 
- Петренко Інна Миколаївна - член лічильної комісії; 
- Духно Наталья Петрівна - член лічильної комісії. 

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 1. Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією. 

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 215 393 542 Голосів 99,890466 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 236 000 Голосів 0,109447% 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 



Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

(Протокол № 2 від 20 квітня 2011 року засідання Мандатної комісії з питання 
обрання складу лічильної комісії) 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 

голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з 
пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших 
питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на 
загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію Загальних зборів 
акціонерів Товариства у наступному складі. 

- Остроушко Олег Леонідович - Голова лічильної комісії; 
- Долгушин Олексій Анатолійович - Секретар лічильної комісії; 
- Важничий Валентин Леонідович - член лічильної комісії; 
- Ракецька Валентина Володимирівна - член лічильної комісії; 
- Петренко Інна Миколаївна - член лічильної комісії; 
- Духно Наталья Петрівна - член лічильної комісії. 

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

порядку денного здійснює Лічильна комісія. 
Голосування на Зборах проводиться закритим способом - бюлетенями для 

голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати 
голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Голосування на 
загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос. 

Слухали Голову Правління ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, яким для проведення зборів акціонерів та оформлення 
протоколу загальних зборів акціонерів запропоновано обрати Президію зборів у 
складі двох осіб, а саме: 

- Головуючий на загальних зборах акціонерів - пан Загорулько Андрій 
Олександрович; 

- Секретар загальних зборів акціонерів - пан Терещук Олександр 
Олександрович. 

Зауважень із запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло. 
Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 

голосування № 2. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 215 393 542 Голосів 99,890466 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 236 000 Голосів 0,109447 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 1 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
1.3. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Загорулька 

Андрія Олександровича. 
з 



1.4. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Терещука 
Олександра Олександровича. 

Далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах -
пан Загорулько Андрій Олександрович. 

З питань проведення загальних зборів акціонерів Головуючим запропоновано: 
1.5. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства: 
голосування на Загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних 
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; 
пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх 
надходження; 
якщо з першої направленої пропозиції Загальними зборами прийнято позитивне рішення, 
голосування з наступних пропозицій не проводиться; 
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 (пропозиції) 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 (направляє 
пропозицію); 
питання і пропозиції в усній формі, а також анонімні питання та пропозиції 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 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. 

1.6. Затверди і и Порядок денний,, який у відповідності до чинного законодавства 
України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 45 днів да-дечатку зборів 
був опублікований в засобах масової інформації для" ознайомлення 
акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, змінити 
послідовність розгляду питань порядку Денного Загальних зборів акціонерів 
Товариства та розглянути всі винесень у встановленому порядку на розгляд 
загальних зборів питання в наступній послідовності: ., 
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів 

акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2001 - 2010 роки. 

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2001 - 2010 роки. 
4. Звіт Спостережної (Наглядової) ради Товариства за 2001 - 2010 роки. 
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2001 - 2010 роки. 
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

підсумками роботи за 2001 - 2010 роки. 
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства. Затвердження 

розміру, порядку та строку виплати дивідендів, а також встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. 

8. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного 
товариства "Полтаваобленерго" на Публічне акціонерне товариство 
"Полтаваобленерго". 

9. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства. 
10. Відкликання та обрання Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради 

Товариства. 
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11. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 
12: Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення 

випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну 
. /форму (дематеріалізація випуску). 

13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій 
редакції. 

14. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства. 

15. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, 
затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів 
Товариства. 

16. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних 
паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття 
рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства. 

17. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати 
припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів. 

18. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що 
дематеріалізувався. 

19. Визначення способу персонального повідомлення про прийняте рішення про 
дематеріалізацію випуску акцій Товариства акціонерів Товариства, фондових бірж (в 
разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників 
іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується. 

20. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з 
документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про 
дематеріалізацію випуску акцій). 

21. Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або 
послуг, що є їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік. 

22. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, іф може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які 
можуть вчинятись товариством у період з 20 квітня 2011 року по 20 квітня 2012 
року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. 

23. Щодо створення на базі Полтавської філії ВАТ "Полтаваобленерго" двох філій: 
Полтавської філії ВАТ "Полтаваобленерго" міських електромереж та Полтавської 
філії ВАТ "Полтаваобленерго" районних електромереж. 

24. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність філій товариства, 
шляхом викладення їх в новій редакції. 

25. Схвалити рішення Спостережної ради ВАТ «Полтаваобленерго» від 29.06.2010 про 
сплату до 01.07.2010 дивідендів за 2009 рік пропорційно розміру державної частки у 
статутному фонді ВАТ «Полтаваобленерго» згідно Закону України «Про державний 
бюджет на 2010 рік» в сумі 4 154 000,00 грн. та авансового внеску з податку на 

• прибуток в сумі 1 039 000,00 грн. 

Зауважень та інших пропозицій по порядку денному та регламенту 
проведення загальних зборів від акціонерів не надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 3. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00 % 
Голосувало «За» 215 393 542 Голосів 99,890466 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» - 236 000 Голосів 0,109447% 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 2 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 
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Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
1.5. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства: 
голосування на Загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних 
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; 
пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх 
надходження; 
якщо з першої направленої пропозиції Загальними зборами прийнято позитивне 
рішення, голосування з наступних пропозицій не проводиться; 
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 (пропозиції) 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 (направляє пропозицію); 
питання і пропозиції в усній формі, а також анонімні питання та пропозиції 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 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. 

« 

1.6. Затвердити Порядок денний, який у відповідності до чинного 
законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 45 днів 
до початку зборів був опублікований в засобах масової інформації для 
ознайомлення акціонерів та персональні) направлений листом кожному 
акціонеру, змінити послідовність розгляду питань порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства та розглянути всі винесені у 
встановленому порядку на розгляд загальних зборів питання в 
наступній послідовності: 
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних 

зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2001 - 2010 роки. 

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2001 - 2010 роки. 
4. Звіт Спостережної (Наглядової) ради Товариства за 2001 - 2010 роки. 
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2001 - 2010 роки. 
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

підсумками роботи за 2001 - 2010 роки. 
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства. 

Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів, а також 
встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів. 

8. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного 
товариства "Полтаваобленерго" на Публічне акціонерне товариство 
"Полтаваобленерго". 

9. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства. 
10. Відкликання та обрання Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради 

Товариства. 
11. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 
12. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про 

переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у 
бездокументарну форму (дематеріалізація випуску). 
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13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в 
новій редакції. 

14. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують 
діяльність органів управління Товариства. 

15. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, 
затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних 
паперів Товариства. 

16. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних 
паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про 
відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства. 

17. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та 
зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками 
номінальних утримувачів. 

18. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, 
що дематеріалізувався. 

19. Визначення способу персонального повідомлення про прийняте рішення про 
дематеріалізацію випуску акцій Товариства акціонерів Товариства, фондових 
бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в 
реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується. 

20. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з 
документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про 
дематеріалізацію випуску акцій). 

21. Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або 
послуг, що є їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік. 

22. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна 
або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 
2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 20 квітня 2011 року по 
20 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної вартості. 

23. Щодо створення на базі Полтавської філії ВАТ "Полтаваобленерго" двох 
філій: Полтавської філії ВАТ "Полтаваобленерго" міських електромереж та 
Полтавської філії В А Т "Полтаваобленерго " районних електромереж. 

24. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність філій 
товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. 

25. Схвалити рішення Спостережної ради ВАТ «Полтаваобленерго» від 29.06.2010 
про сплату до 01.07.2010 дивідендів за 2009 рік пропорційно розміру державної 
частки у статутному фонді В А Т «Полтаваобленерго» згідно Закону України 
«Про державний бюджет на 2010 рік» в сумі 4 154 000,00 грн. та авансового 
внеску з податку на прибуток в сумі 1 039 000,00 грн. 

По другому питанню Порядку денного: 
«Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2001 - 2010 роки» 

Слухали Голову Правління ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із 
звітом Правління Товариства за 2001 - 2010 роки. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2001 - 2010 роки. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 4. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
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Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 215 390 542 Голосів 99,889075 % 
Голосувало «Проти» 3 000 Голосів 0,001391 % 
Голосувало «Утримався» 236 000 Голосів 0,109447% 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 3 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2001 -
2010 роки. 

По третьому питанню Порядку денного: 
«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2001 - 2010 роки» 

Слухали Голову Спостережної (Наглядової) ради ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Івахна Віталія Валерійовича, який за дорученням 
Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів 
із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 

Запропоновано за наслідками звіту Ревізійної комісії про результати перевірки 
Фінансово-господарської діяльності ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2001-2010 
роках прийняти наступне рішення: 
3.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про 

результати її діяльності за 2001 - 2010 роки. 
3.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій 

звітності Товариства (звітам та балансам) за 2001 - 2010 роки. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 5. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 215 387 542 Голосів 99,887684 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 242 000 Голосів 0,112229 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 4 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
3.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про 
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результати її діяльності за 2001 - 2010 роки. 
3.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій 

звітності Товариства (звітам та балансам) за 2001 - 2010 роки. 

По четвертому питанню Порядку денного: 
«Звіт Спостережної (Наглядової) ради Товариства за 2001 - 2010 роки» 

Слухали Голову Спостережної (Наглядової) ради ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Івахна Віталія Валерійовича, який ознайомив 
присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Спостережної (Наглядової) ради 
Товариства за 2001-2010 роки. 

Запропоновано за наслідками звіту Спостережної (Наглядової) ради про 
результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 
2001- 2010 роках прийняти наступне рішення: 
4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Спостережної (Наглядової) ради 

Товариства про результати її діяльності за 2001 - 2010 роки. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 6. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків; 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00 % 
Голосувало «За» 215 387 542 Голосів 99,887684 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 242 000 Голосів 0,112229 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 5 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Спостережної (Наглядової*) ради 

Товариства про результати її діяльності за 2001 - 2010 роки. 

По п'ятому питанню Порядку денного: 
«Затвердження фінансової звітності Товариства за 2001 - 2010 роки» 

Слухали Фінансового директора ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх 
представників із річними звітами та балансами Товариства за 2001 - 2010 роки. 

Запропоновано за наслідками розгляду фінансової звітності ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2001- 2010 роки прийняти наступне рішення: 
5.1. Прийняти до відома та затвердити фінансову звітність Товариства (річні 

звіти та баланси) за 2001 - 2010 роки. 
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Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 7. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 215 387 455 Голосів 99,887644 % 
Голосувало «Проти» 3 000 Голосів 0,001391 % 
Голосувало «Утримався» 239 087 Голосів 0,110878 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 6 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
5.1. Прийняти до відома та затвердити фінансову звітність Товариства 

(річні звіти та баланси) за 2001 - 2010 роки. 

По шостому питанню Порядку денного: 
«Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 
за підсумками роботи за 2001 - 2010 роки» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича. 

Запропоновано: 
6.1. Розгляд питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку 

(покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2001 - 2010 роки» 
перенести на наступні Загальні збори акціонерів Товариства. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 8. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 214 839 357 Голосів 99,633459 % 
Голосувало «Проти» 59 941 Голосів 0,027798 % 
Голосувало «Утримався» 730 244 Голосів 0,338656 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів ,0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 7 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
6.1. Розгляд питання порядку денного «Визначення порядку розподілу 
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прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2001 -
2010 роки» перенести на наступні Загальні збори акціонерів 
Товариства. 

По сьомому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства. 
Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів, а також 
встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича. 

Запропоновано: 
7.1. Розгляд питання порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів 

за акціями Товариства. Затвердження розміру, порядку та строку виплати 
дивідендів, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів» перенести на наступні Загальні збори 
акціонерів Товариства. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 9. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 214 839 357 Голосів 99,633459 % 
Голосувало «Проти» 55 544 Голосів 0,025759 % 
Голосувало «Утримався» 734 641 Голосів 0,340696 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 8 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
7.1. Розгляд питання порядку денного «Прийняття рішення про виплату 

дивідендів за акціями Товариства. Затвердження розміру, порядку та 
строку виплати дивідендів, а також встановлення дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів» перенести на 
наступні Загальні збори акціонерів Товариства. 

По восьмому питанню Порядку денного: 
«Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого 
акціонерного товариства «Полтаваобленерго» на Публічне акціонерне 
товариство «Полтаваобленерго»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрій Олександровича, який повідомив 
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присутніх акціонерів (представників) про необхідність зміни найменування 
Товариства, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514Л/І. 

Станом на дату проведення загальних зборів акціонерів, загальна 
чисельність акціонерів ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» становить 8 643 (вісім тисяч 
шістсот сорок три) особи, таким чином, у відповідності до ч. 1 ст. 5 Закону України 
«Про акціонерні товариства», за типом акціонерне товариство повинно бути 
ПУБЛІЧНИМ: 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
8.1. Змінити найменування акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», яке є чинним з дати 
внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 10. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 215 373 371 Голосів 99,881112% 
Голосувало «Проти» 3 001 Голосів 0,001392 % 
Голосувало «Утримався» 253 170 Голосів 0,11741 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 9 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
8.1. Змінити найменування акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», яке є чинним з дати 
внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців. 

По дев'ятому питанню Порядку денного: 
«Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
присутніх акціонерів та їх представників про необхідність переобрання Виконавчого 
органу Товариства. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
9.1. Відкликати з 20.04.2011 року зі складу Правління Товариства: 

- Засіменка Євгена Юрійовича - Голову Правління; 
- Ангелову Олену Петрівну - Виконуючу обов'язки Заступника Голови 
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Правління; 
- Мартинюка Сергія Івановича - Фінансового директора; 
- Клименка Дмитра Васильовича - Заступника Фінансового директора; 

та вважати датою припинення повноважень даного складу Правління 
Товариства 20.04.2011 року. 

9.2. Схвалити припинення повноважень Кащеєва Сергія Івановича на посаді 
Заступника Голови Правління Товариства та припинення виконання 
Кащеєвим Сергієм Івановичем повноважень члена Правління Товариства. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування №11. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 215 327 545 Голосів 99,85986 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 301 997 Голосів 0,140054 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол- № 10 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
9.1. Відкликати з 20.04.2011 року зі складу Правління Товариства: 

- Засіменка Євгена Юрійовича - Голову Правління; 
- Ангелову Олену Петрівну - Виконуючу обов'язки Заступника Голови 
Правління; 
- Мартинюка Сергія Івановича - Фінансового директора; 
- Клименка Дмитра Васильовича - Заступника Фінансового директора; 

та вважати датою припинення повноважень даного складу Правління 
Товариства 20.04.2011 року. 

9.2. Схвалити припинення повноважень Кащеєва Сергія Івановича на 
посаді Заступника Голови Правління Товариства та припинення 
виконання Кащеєвим Сергієм Івановичем повноважень члена 
Правління Товариства. 

З пропозиціями щодо обрання складу Виконавчого органу Товариства слухали 
Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Загорулька Андрія Олександровича. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
9.3. Обрати наступний склад Правління Товариства: 

- Засіменко Євгеній Юрійович - Голова Правління; 
- Ангелова Олена Петрівна - Заступник Голови Правління; 
- Мартинюк Сергій Іванович - Фінансовий директор; 
- Клименко Дмитро Васильович - Заступник Фінансового директора; 
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та вважати повноваження даного складу Правління Товариства такими, що 
набувають чинності та є легітимними з 21.04.2011 року. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 12. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 215 387 455 Голосів 99,887644 % 
Голосувало «Проти» 87 Голосів 0,00004 % 
Голосувало «Утримався» 242 000 Голосів 0,112229% 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол №11 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
9.3. Обрати наступний склад Правління Товариства: 

- Засіменко Євгеній Юрійович - Голова Правління; 
- Ангелова Олена Петрівна - Заступник Голови Правління; 
- МартинюкСергій Іванович - Фінансовий директор; 
- Клименко Дмитро Васильович - Заступник Фінансового директора; 

та вважати повноваження даного складу Правління Товариства такими, 
що набувають чинності та є легітимними з 21.04.2011 року. 

По десятому питанню Порядку денного: 
«Відкликання та обрання Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради 
Товариства» 

Слухали Г оловуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
присутніх акціонерів та їх представників про необхідність переобрання складу 
Спостережної (Наглядової) ради Товариства, запропонувавши з цією метою 
відкликати з займаних посад діючий склад Наглядової ради. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
10.1. Відкликати з 20.04.2011 року зі складу Спостережної (Наглядової) ради 

Товариства: 
- Івахно Віталія Валерійовича - Голову Спостережної (Наглядової) ради 
Товариства; 
- Сідельнікова Віталія Миколайовича - члена Спостережної (Наглядової) 
ради Товариства; 
- Уманську Олену Петрівну - члена Спостережної (Наглядової) ради 
Товариства; 
- Копєйкіна Олександра Олеговича - члена Спостережної (Наглядової) 
ради Товариства; 
- Гніненка Олега Станіславовича - члена Спостережної (Наглядової) ради 
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Товариства; 
- Староконя Дмитра Миколайовича - члена Спостережної (Наглядової) 
ради Товариства; 
- Ковтуна Максима Вікторовича - члена Спостережної (Наглядової) ради 
Товариства; 
- Пікуша Ігоря Сергійовича - члена Спостережної (Наглядової) ради 
Товариства; 

та вважати датою припинення повноважень даного складу Спостережної 
(Наглядової) ради Товариства 20.04.2011 року. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 13. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00 % 
Голосувало «За» 215 393 455 Голосів 99,890426% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 236 087 Голосів 0,109487 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол №12 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
10.1. Відкликати з 20.04.2011 року зі складу Спостережної (Наглядової) ради 

Товариства: 
- Івахно Віталія Валерійовича - Голову Спостережної (Наглядової) 
ради Товариства; 
- Сідельнікова Віталія Миколайовича - члена Спостережної 
(Наглядової) ради Товариства; 
- Уманську Олену Петрівну - члена Спостережної (Наглядової") ради 
Товариства; 
- Копсйкіна Олександра Олеговича - члена Спостережної 
(Наглядової") ради Товариства; 
- Гніненка Олега Станіславовича - члена Спостережної (Наглядової) 
ради Товариства; 
- Староконя Дмитра Миколайовича - члена Спостережної 
(Наглядової") ради Товариства; 
- Ковтуна Максима Вікторовича - члена Спостережної (Наглядової") 
ради Товариства; 
- Пікуша Ігоря Сергійовича - члена Спостережної (Наглядової") ради 
Товариства; 

та вважати датою припинення повноважень даного складу Спостережної 
(Наглядової") ради Товариства 20.04.2011 року. 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича. 
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Відповідно до затвердженого рішення про приведення діяльності товариства 
у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства», та враховуючи вимоги 
ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової 
ради товариства повинен бути встановлений загальними зборами акціонерів. 

Діючий кількісний склад Наглядової ради Товариства складається з 8 (вісім) 
осіб. З метою доцільності, акціонерам запропоновано зменшити кількісний склад 
Наглядової ради до 4 (чотирьох) осіб, що не суперечить вимогам законодавства. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
10.2. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 4 (чотири) особи. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 14. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 214 902 211 Голосів 99,662608% 
Голосувало «Проти» 87 Голосів 0,00004 % 
Голосувало «Утримався» 727 244 Голосів 0,337265% 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол №13 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
10.2. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 4 (чотири) 

особи. 

З пропозиціями щодо обрання складу Наглядової ради Товариства слухали 
Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Загорулька Андрія Олександровича. 

Запропоновано прийняти наступне рішення 
10.3. Обрати з 21.04.2011 року наступний склад Наглядової ради Товариства: 

Компанія JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK.) 
створена і діє згідно законодавства Британських Віргінських Островів, 
зареєстрована 14 квітня 2004 року за адресою: Британські Віргінські 
Острови, Тортола, Роуд Таун, а/с 3175, Уотерфронт Драйв, Женева 
Плейс, 3-й пов. (3-rd Floor,Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands), реєстраційний номер 591251 -
Голова Наглядової ради Товариства; 
- Компанія LARVA INVESTMENTS LIMITED (Ларве Інвестментс Лімітед), 
створена і діє згідно законодавства республіки Кіпр, зареєстрована 14 
жовтня 2004 року за адресою: Спиру Араузу, 25 БАРЕНГАРІА БІЛДІНГ, 4-
ий поверх, П.С. 3036, Лімассол, Кіпр (Spyrou Araouzou, 25 BARENGARIA 
BUILDING, 4 th Floor P. C. 3036, Limassol, Cyprus), реєстраційний номер 
HE 152935 - член Наглядової ради Товариства; 

Компанія UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED (УА 
ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), юридична особа, що 
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створена і діє згідно законодавства республіки Кіпр, зареєстрована 29 
вересня 2009 року за адресою: 43А, Кімонос, 3095, Лімассол, Кіпр (43А, 
Kimonos, 3095 Limassol, Cyprus), реєстраційний номер НЕ 255478 - член 
Наглядової ради Товариства; 

Компанія TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН ЕКВІТІС КОРП.), 
компанія, зареєстрована згідно законодавству Британських Віргінських 
Островів за адресою Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд 
Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови - член Наглядової ради 
Товариства; 

та вважати повноваження даного складу Наглядової ради Товариства такими, що 
набувають чинності та є легітимними з 21.04.2011 року. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 15. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 215 365 801 Голосів 99,877601 % 
Голосувало «Проти» 3 261 Голосів 0,001512 % 
Голосувало «Утримався» 260 480 Голосів 0,1208% 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол №14 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
10.3. Обрати з 21.04.2011 року наступний склад Наглядової ради 

Товариства: 
Компанія JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK.) 

створена і діє згідно законодавства Британських Віргінських 
Островів, зареєстрована 14 квітня 2004 року за адресою: Британські 
Віргінські Острови, Тортола, Роуд Таун, а/с 3175, Уотерфронт Драйв, 
Женева Плейс, 3-й пов. (3-rd Floor,Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. 
Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), реєстраційний 
номер 591251 - Голова Наглядової ради Товариства; 
- Компанія LARVA INVESTMENTS LIMITED (Ларве Інвестментс 
Лімітед), створена і діє згідно законодавства республіки Кіпр, 
зареєстрована 14 жовтня 2004 року за адресою: Спиру Араузу, 25 
БАРЕНГАРІА БІЛДІНГ, 4-ий поверх, П.С. 3036, Лімассол, Кіпр (Spyrou 
Araouzou, 25 BARENGARIA BUILDING, 4 th Floor P. C. 3036, Limassol, 
Cyprus), реєстраційний номер HE 152935 - член Наглядової ради 
Товариства; 
- Компанія UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED (УА 
ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), юридична особа, що 
створена і діє згідно законодавства республіки Кіпр, зареєстрована 
29 вересня 2009 року за адресою: 43А, Кімонос, 3095, Лімассол, Кіпр 
(43А, Kimonos, 3095 Limassol, Cyprus), реєстраційний номер НЕ 
255478 - член Наглядової ради Товариства; 

Компанія TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН ЕКВІТІС КОРП.), 
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компанія, зареєстрована згідно законодавству Британських 
Віргінських Островів за адресою Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз 
Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови - член 
Наглядової ради Товариства; 

та вважати повноваження даного складу Наглядової ради Товариства 
такими, що набувають чинності та є легітимними з 21.04.2011 року. 

По одинадцятому питанню Порядку денного: 
«Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
присутніх акціонерів та їх представників про необхідність переобрання складу 
Ревізійної комісії Товариства, запропонувавши з цією метою відкликати з займаних 
посад діючий склад Ревізійної комісії. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
11.1. Відкликати з 20.04.2011 року зі складу Ревізійної комісії Товариства: 

- Герасименко Ганну Станіславівну - Голову Ревізійної комісії 
Товариства; 
- Титаренко Оксану Григорівну - члена Ревізійної комісії Товариства; 
- Новікова Петра Вячеславовича - члена Ревізійної комісії Товариства; 

та вважати датою припинення повноважень даного складу Ревізійної комісії 
Товариства 20.04.2011 року. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 16. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00 % 
Голосувало «За» 215 358 168 Голосів 99,874061 % 
Голосувало «Проти» 87 Голосів 0,00004 % 
Голосувало «Утримався» 271 287 Голосів 0,125812 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 15 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
11.1. Відкликати з 20.04.2011 року зі складу Ревізійної комісії Товариства: 

- Герасименко Ганну Станіславівну - Голову Ревізійної комісії 
Товариства; 
- Титаренко Оксану Григорівну - члена Ревізійної комісії Товариства; 
- Новікова Петра Вячеславовича - члена Ревізійної комісії 
Товариства; 
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та вважати датою припинення повноважень даного складу Ревізійної 
комісії Товариства 20.04.2011 року. 

З пропозиціями щодо обрання складу Ревізійної комісії Товариства слухали 
Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Загорулька Андрія Олександровича. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
11.2. Обрати з 21.04.2011 року наступний склад Ревізійної комісії Товариства: 

- Герасименко Ганна Станіславівна - Голова Ревізійної комісії 
Товариства; 
- Титаренко Оксана Григорівна - член Ревізійної комісії Товариства; 
- Новіков Петро Вячеславович - член Ревізійної комісії Товариства; 

та вважати повноваження даного складу Ревізійної комісії Товариства 
такими, що набувають чинності та є легітимними з 21.04.2011 року. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 17. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За»-' 215 387 368 Голосів 99,887603% 
Гзпосувало «Проти» 3 174 Голосів 0,001472 % 
Голосувало «Утримався» 239 000 Голосів 0,110838% 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол №16 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
11.2. Обрати з 21.04.2011 року наступний склад Ревізійної комісії 

Товариства: 
- Герасименко Ганна Станіславівна - Голова Ревізійної комісії 
Товариства; 
-Титаренко Оксана Григорівна - член Ревізійної комісії Товариства; 
- Новіков Петро Вячеславович - член Ревізійної комісії Товариства; 

та вважати повноваження даного складу Ревізійної комісії Товариства 
такими, що набувають чинності та є легітимними з 21.04.2011 року. 

По дванадцятому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про 
переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у 
бездокументарну форму (дематеріалізація випуску)» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
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присутніх акціонерів (представників) про необхідність приведення діяльності 
Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. № 514Л/І, а саме про необхідність переведення форми існування 
акцій, випущених в документарній формі в бездокументарну форму існування. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
12.1. Змінити форму існування іменних акцій Товариства з документарної форми 

існування на бездокументарну форму існування. 
12.2. Перевести випуск простих іменних акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» документарної форми існування у 
бездокументарну форму існування. 

Реквізити Товариства (емітента): 

Повне найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Скорочене 
найменування 

ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00131819 
Дані свідоцтва про державну 
реєстрацію (серія, номер свідоцтва 
(запису), дата проведення державної 
реєстрації, орган, що видав свідоцтво) 

Серія А00 № 789517; дата 
проведення державної реєстрації: 
26.05.1995 р., дата заміни 
свідоцтва про державну реєстрацію 
на підставі втрати свідоцтва -
12.03.2008 р.; номер запису про 
включення відомостей про 
юридичну особу до ЄДР 
1 588 108 0007 002314; орган, що 
видав свідоцтво: Виконавчий 
комітет Полтавської міської ради 

Місцезнаходження 36022, Полтавська область, місто 
Полтава, вуя. Старий Поділ, будинок 5 

Адреса для поштових повідомлень 36022, Полтавська область, м. 
Полтава, Ленінський р-н, вул. Старий 
Поділ, будинок 5 

Телефон, факс (053 )516-359 

Перелік посадових осіб емітента, які 
мають право діяти від імені емітента 
без доручення 

Голова Правління Засіменко Є.Ю. та 
Фінансовий директор Мартинюк С.І. 
(мають право діяти від імені емітента 
лише сумісно) 

Реквізити випуску іменних акцій Товариства документарної форми 
існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію: 

Вид і тип цінних паперів акції прості 
Дані свідоцтва про реєстрацію 
випуску (дата реєстрації, орган, що 
видав свідоцтво, та реєстраційний 
номер випуску) 

дата реєстрації: 04.02.1999 р.; дата 
видачі дублікату: 22.02.2008 р.; 
орган, що видав свідоцтво: 
Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку; реєстраційний 
номер випуску: № 46/1/99 

Міжнародний ідентифікаційний номер 
цінних паперів, що був призначений 
для випуску акцій у документарній 
формі існування 

ІІА 1600021000 
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Номінальна вартість 
акції даного випуску 

0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) 

Кількість випущених акцій даного 
випуску 

220 960 000 (двісті двадцять 
мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч) 
шт. 

Загальна номінальна вартість акцій 
даного випуску 

55 240 000,00 грн. (п'ятдесят п'ять 
мільйонів двісті сорок тисяч гривень 
00 копійок) 

12.3. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства у відповідності до Рішення 
ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р., Рішення ДКЦПФР № 21 від 26.01.2005 р. та 
Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514Л/І у 
встановлені строки виконати всі необхідні дії щодо забезпечення виконання 
рішення про дематеріалізацію акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», з урахуванням прийнятого рішення 
про перейменування Товариства). 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 18. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

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

Ктькість голосів, "що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Гзлосувало «За» 215 387 454 Голосів 99,887643 % 
Голосувало «Проти» 87 Голосів 0,00004 % 
Голосувало «Утримався» 242 000 Голосів 0,112229 % 
Не брали участь у голосуванні 188 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голос/е 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол №17 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
12.1. Змінити форму існування іменних акцій Товариства з документарної 

форми існування на бездокументарну форму існування. 
12.2. Перевести випуск простих іменних акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» документарної форми 
існування у бездокументарну форму існування. 

Реквізити Товариства (емітента): 

Повне найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Скорочене 
найменування 

ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Ідентифікаційний код за СДРПОУ 00131819 
Дані свідоцтва про державну 
реєстрацію (серія, номер свідоцтва 
(запису), дата проведення державної 
реєстрації, орган, що видав 

Серія А00 № 789517; дата 
проведення державної 
реєстрації: 26.05.1995 р., дата 
заміни свідоцтва про державну 
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свідоцтво) реєстрацію на підставі втрати 
свідоцтва - 12.03.2008 p.; номер 
запису про включення 
відомостей про юридичну особу 
до ЄДР - 1 588 108 0007 002314; 
орган, що видав свідоцтво: 
Виконавчий комітет Полтавської 
міської ради 

Місцезнаходження 36022, Полтавська область, місто 
Полтава, вул. Старий Поділ, 
будинок 5 

Адреса для поштових повідомлень 36022, Полтавська область, м. 
Полтава, Ленінський р-н, вул. 
Старий Поділ, будинок 5 

Телефон, факс (053) 516-359 
Перелік посадових осіб емітента, які 
мають 
право діяти від імені емітента без 

доручення 

Голова Правління Засіменко 
Є.Ю. та Фінансовий директор 
Мартинюк С.І. (мають право 
діяти від імені емітента лише 
сумісно) 

Реквізити випуску іменних акцій Товариства документарної форми 
існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію: 

Вид і тип цінних паперів акції прості 
Дані свідоцтва про реєстрацію 
випуску (дата реєстрації, орган, що 
видав свідоцтво, та реєстраційний 
номер випуску) 

дата реєстрації: 04.02.1999 р.; дата 
видачі дублікату: 22.02.2008 р.; 
орган, що видав свідоцтво: 
Державна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку; 
реєстраційний номер випуску: № 
46/1/99 

Міжнародний ідентифікаційний 
номер цінних паперів, що був 
призначений для випуску акцій у 
документарній формі існування 

и А 1600021000 

Номінальна вартість 
акції даного випуску 

0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) 

Кількість випущених акцій даного 
випуску 

220 960 000 (двісті двадцять 
мільйонів дев'ятсот шістдесят 
тисяч) шт. 

Загальна номінальна вартість акцій 
даного випуску 

55 240 000,00 грн. (п'ятдесят п'ять 
мільйонів двісті сорок тисяч 
гривень 00 копійок) 

12.3. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства у відповідності до Рішення 
ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р., Рішення ДКЦПФР № 21 від 26.01.2005 р. 
та Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-
VI у встановлені строки виконати всі необхідні дії щодо забезпечення 
виконання рішення про дематеріалізацію акцій ВІДКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», з урахуванням 
прийнятого рішення про перейменування Товариства). 
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По тринадцятому питанню Порядку денного: 
«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 
в новій редакції» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
присутніх акціонерів (представників) про зміни Статуту Товариства, пов'язані із 
приведенням Статуту у відповідність до прийнятих рішень про зміну найменування 
Товариства на Публічне акціонерне товариство, про переведення випуску акцій у 
бездокументарну форму існування, а також з метою приведення діяльності 
Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» 
від 17.09.2008 р. № 514Л/І, який набув чинності з 30.04.2009 року. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
13.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій 
редакції (проект статуту - Додаток № 1 до протоколу загальних зборів 
акціонерів ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»), 

13.2. Делегувати право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в редакції, затвердженій рішенням 
загальних зборів акціонерів від 20.04.2011 року, Голові Загальних зборів 
акціонерів Товариства Загорулько Андрію Олександровичу та Секретарю 
Загальних зборів акціонерів Товариства Терещуку Олександру 
Олександровичу. 

13.3. Доручити з правом передоручення Голові Правління та Фінансовому 
директору Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової 
редакції статуту Товариства. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 19. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00 % 
Голосувало «За» 214 899 210 Голосів 99,661216% 
Голосувало «Проти» 488 331 Голосів 0,226467% 
Голосувало «Утримався» 242 000 Голосів 0,112229 % 
Не брали участь у голосуванні 188 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається кваліфікованою більшістю у % 

голосів акціонерів, що беруть участь у зборах. 
(Протокол №18 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії) 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
13.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в 
новій редакції (проект статуту - Додаток № 1 до протоколу загальних 
зборів акціонерів ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»). 

13.2. Делегувати право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в редакції, затвердженій 
рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2011 року, Голові 
Загальних зборів акціонерів Товариства Загорулько Андрію 
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Олександровичу та Секретарю Загальних зборів акціонерів 
Товариства Терещуку Олександру Олександровичу. 

13.3. Доручити з правом передоручення Голові Правління та Фінансовому 
директору Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації 
нової редакції статуту Товариства. 

По чотирнадцятому питанню Порядку денного: 
шВідміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують 
діяльність органів управління Товариства» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, яким у зв'язку 
із прийнятим рішенням про затвердження нової редакції Статуту Товариства та 
зміною найменування Товариства, запропоновано акціонерам (їх представникам) 
затвердити нові Положення Товариства, що регламентують діяльність органів 
управління та контролю Товариства. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
14.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, 

затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2011 року, 
вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують 
діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме: 
- Положення про спостережну раду відкритого акціонерного товариства 

«Полтаваобленерго», затверджене загальними зборами акціонерів 
товариства 30.11.1998 р. (протокол №1); 

- Положення про правління відкритого акціонерного товариства 
«Полтаваобленерго», затверджене загальними зборами акціонерів 
товариства 30.11.1998 р. (протокол №1); 

- Положення про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства 
«Полтаваобленерго», затверджене загальними зборами акціонерів 
товариства 30.11.1998 р. (протокол №1); 

- Регламент Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного 
товариства «Полтаваобленерго», затверджене загальними зборами 
акціонерів товариства 30.11.1998 р. (протокол №1). 

14.2. У зв'язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товариства у 
відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», 
затвердити Положення, що регламентують діяльність органів управління та 
контролю Товариства, а саме: 
- Положення «Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Положення «Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Положення «Про Фінансового директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що 
регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є 
дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, 
затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2011 року. 

14.3. Делегувати право підпису Положень, що регламентують діяльність органів 
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управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних 
зборів акціонерів 20.04.2011 року, Голові Загальних зборів акціонерів 
Товариства Загорулько Андрію Олександровичу та Секретарю Загальних 
зборів акціонерів Товариства Терещуку Олександру Олександровичу. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 20. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

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

Ююьюсть голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00 % 
Голосувало «За» 214 899 211 Голосів 99,661216 % 
Голосувало «Проти» 488 331 Голосів 0,226467% 
Голосувало «Утримався» 242 000 Голосів 0,112229 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

ашцюнерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол №19 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії) 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
14-1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в 

редакції, , затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 
20.04.2011 року, вважати такими, що втратили чинність діючі 
Положення, що регламентують діяльність органів управління та 
контролю Товариства, а саме: 
- Положення про спостережну раду відкритого акціонерного 

товариства «Полтаваобленерго», затверджене загальними зборами 
акціонерів товариства 30.11.1998 р. (протокол №1); 

- Положення про правління відкритого акціонерного товариства 
«Полтаваобленерго», затверджене загальними зборами акціонерів 
товариства 30.11.1998 р. (протокол №1); 

- Положення про ревізійну комісію відкритого акціонерного 
товариства «Полтаваобленерго», затверджене загальними зборами 
акціонерів товариства 30.11.1998 р. (протокол №1); 

- Регламент Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного 
товариства «Полтаваобленерго», затверджене загальними зборами 
акціонерів товариства 30.11.1998 р. (протокол №1). 

14.2. У зв'язку із зміною найменування та приведенням діяльності 
Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні 
товариства», затвердити Положення, що регламентують діяльність 
органів управління та контролю Товариства, а саме: 
- Положення «Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Положення «Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Положення «Про Фінансового директора ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
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та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що 
регламентують діяльність органів управління та контролю 
Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту 
Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів 
акціонерів від 20.04.2011 року. 

14.3. Делегувати право підпису Положень, що регламентують діяльність 
органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням 
загальних зборів акціонерів 20.04.2011 року, Голові Загальних зборів 
акціонерів Товариства Загорулько Андрію Олександровичу та 
Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства Терещуку 
Олександру Олександровичу. 

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного: 
«Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій 
Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на 
обслуговування емісії цінних паперів Товариства» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів, 
що на виконання прийнятого рішення про переведення простих іменних акцій 
Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, 
необхідно обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
15.1. Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (з урахуванням 
прийнятого рішення про перейменування Товариства) обрати ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ»: 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» 

Скорочене найменування ПрАТ «ВДЦП» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Дані свідоцтва про державну 
реєстрацію (серія, номер свідоцтва 
(запису), дата проведення 
державної реєстрації, орган, що 
видав свідоцтво) 

Серія А01 № 623427; номер запису: 
1 074 105 0005 033282; дата 
проведення державної реєстрації: 
14.05.2008 р.; орган, що видав 
свідоцтво: Шевченківська районна у 
місті Києві державна адміністрація 

Місцезнаходження Україна, 04107, м. Київ, вул. 
Тропініна, 7-Г 

Адреса для поштових повідомлень Україна, 04107, м. Київ, вул. 
Тропініна, 7-Г 

Телефони контактної особи (044) 585-42-40 41, 42) Радник 
Голови Правління Гнатюк Ірина 
Володимирівна 

Дані ліцензії на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарію цінних 

номер ліцензії: AB № 498004; дата 
видачі: 19.11.2009 р.; орган, що 
видав ліцензію: Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку; 
строк дії ліцензії: з 27.05.2009 р. до 
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паперів (номер ліцензії, дата видачі, 27.05.2019 р. 
орган, що видав ліцензію, строк дії 
ліцензії) 

Затвердити умови договору з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» про обслуговування 
емісії цінних паперів Товариства. 

3. У відповідності до затверджених умов Договору, доручити Правлінню 
Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну 
діяльність порядку укласти з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ: 35917889) Договір про обслуговування емісії цінних паперів 
та підписати Договір у відповідності до Статуту Товариства. 

15.4. Доручити Правлінню Товариства у відповідності до Статуту Товариства 
оформити, підписати та у встановлені законодавством строки надати від 
імені Емітента обраному депозитарію документи, визначені чинним 
законодавством для депонування глобального сертифікату та 
дематеріалізації акцій. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування №21. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Гзлосувало «За» 215 376 285 Голосів 99,882463 % 
Голосувало «Проти» 3 087 Голосів 0,001432 % 
Голосувало «Утримався» 250 170 Голосів 0,116018% 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 20 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії) 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
15.1. Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (з урахуванням 
прийнятого рішення про перейменування Товариства) обрати 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»: 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» 

Скорочене найменування ПрАТ «ВДЦП» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Дані свідоцтва про державну 
реєстрацію (серія, номер 
свідоцтва (запису), дата 
проведення державної реєстрації, 
орган, що видав свідоцтво) 

Серія А01 № 623427; номер 
запису: 1 074 105 0005 033282; дата 
проведення державної реєстрації: 
14.05.2008 р.; орган, що видав 
свідоцтво: Шевченківська 
районна у місті Києві державна 
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адміністрація 
Місцезнаходження Україна, 04107, м. Київ, вул. 

Тропініна, 7-Г 
Адреса для поштових 
повідомлень 

Україна, 04107, м. Київ, вул. 
Тропініна, 7-Г 

Телефони контактної особи (044) 585-42-40 41, 42) Радник 
Голови Правління Гнатюк Ірина 
Володимирівна 

Дані ліцензії на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарію цінних 
паперів (номер ліцензії, дата 
видачі, орган, що видав ліцензію, 
строк дії ліцензії) 

номер ліцензії: АВ № 498004; дата 
видачі: 19.11.2009 р.; орган, що 
видав ліцензію: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового 
ринку; строк дії ліцензії: з 
27.05.2009 р. до 27.05.2019 р. 

15.2. Затвердити умови договору з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» 
про обслуговування емісії цінних паперів Товариства. 

15.3. У відповідності до затверджених умов Договору, доручити Правлінню 
Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну 
діяльність порядку укласти з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889) Договір про 
обслуговування емісії цінних паперів та підписати Договір у 
відповідності до Статуту Товариства. 

15.4. Доручити Правлінню Товариства у відповідності до Статуту Товариства 
оформити, підписати та у встановлені законодавством строки надати 
від імені Емітента обраному депозитарію документи, визначені чинним 
законодавством для депонування глобального сертифікату та 
дематеріалізації акцій. 

По шістнадцятому питанню Порядку денного: 
«Про обрання зберігана, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в 
цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем 
про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів, 
що на виконання прийнятого рішення про переведення простих іменних акцій 
Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, 
необхідно обрання зберігача та затвердження умов договору з ним. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
16.1. Зберігачем, у якого ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (з урахуванням прийнятого рішення про 
перейменування Товариства) будуть відкриті рахунки в цінних паперах 
власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення операцій 
знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про 
дематеріалізацію, обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»: 

28 



Повне найменування ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-
СЕРВІС-РЕЄСТР» 

Скорочене найменування TOB «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079 
Дані свідоцтва про державну 
реєстрацію (серія, номер свідоцтва 
(запису), дата проведення державної 
реєстрації юридичної особи, орган, що 
видав свідоцтво) 

Серія А00 №410330; номер 
запису 1 224 105 0004 000079; 
дата проведення державної 
реєстрації: 29.05.1996р.; орган, 
що видав свідоцтво: Виконавчий 
комітет Дніпропетровської 
міської ради 

Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська 
область, м. 
Дніпропетровськ, Бабушкінський 
район, вул. Леніна, буд. 8-10 

Адреса для поштових повідомлень 49000, Дніпропетровська 
область, м. 
Дніпропетровськ, Бабушкінський 
район, вул. Леніна, буд. 8-10 

Телефони контактної особи (056) 372-90-56 
Дані ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку - депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності зберігача 
цінних паперів (номер ліцензії, дата 
видачі, орган, що видав ліцензію, строк 
дії ліцензії) 

номер ліцензії: AB № 534238; 
дата видачі: 12.07.2010р.; орган, 
що видав ліцензію: Державна 
комісія з цінних паперів та 
фондового ринку; строк дії 
ліцензії: з 12.07.2010р. до 
12.07.2015р. 

16.2. Затвердити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» про відкриття рахунків у 
цінних паперах власникам акцій Товариства (Додаток № 2 до протоколу 
загальних зборів акціонерів ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»). 

16.3. У відповідності до затверджених умов Договору, доручити Правлінню 
Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну 
діяльність порядку укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 24241079) Договір про відкриття рахунків у цінних паперах 
власникам акцій та підписати Договір у відповідності до Статуту Товариства. 

16.4. Якщо не всі власники іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, 
які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на 
дату припинення ведення реєстру, знерухомлять належні їм акції, Правлінню 
Товариства забезпечити відкриття зберігачем ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» рахунків у 
цінних паперах таким власникам іменних цінних паперів випуску, що 
дематеріалізується, та забезпечити переведення обліку прав власності на 
акції цього випуску до зберігача. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 22. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
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Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 215 376 285 Голосів 99,882463 % 
Голосувало «Проти» 3 087 Голосів 0,001432% 
Голосувало «Утримався» 250 170 Голосів 0,116018% 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол №21 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії) 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
16.1. Зберігачем, у якого ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (з урахуванням прийнятого рішення про 
перейменування Товариства) будуть відкриті рахунки в цінних паперах 
власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення операцій 
знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення 
про дематеріалізацію, обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»: 

Повне найменування ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-
СЕРВІС-РЕЄСТР» 

Скорочене найменування TOB «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079 
Дані свідоцтва про державну 
реєстрацію (серія, номер свідоцтва 
(запису), дата проведення державної 
реєстрації юридичної особи, орган, 
що видав свідоцтво) 

Серія А00 №410330; номер 
запису 1 224 105 0004 000079; 
дата проведення державної 
реєстрації: 29.05.1996р.; орган, 
що видав свідоцтво: 
Виконавчий комітет 
Дніпропетровської міської 
ради 

Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська 
область, м. 
Дніпропетровськ, 
Бабушкінський район, вул. 
Леніна, буд. 8-10 

Адреса для поштових повідомлень 49000, Дніпропетровська 
область, м. 
Дніпропетровськ, 
Бабушкінський район, вул. 
Леніна, буд. 8-10 

Телефони контактної особи (056) 372-90-56 
Дані ліцензії на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності зберігача цінних паперів 
(номер ліцензії, дата видачі, орган, 
що видав ліцензію, строк дії ліцензії1) 

номер ліцензії: AB № 534238; 
дата видачі: 12.07.2010р.; 
орган, що видав ліцензію: 
Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку; 
строк дії ліцензії: з 12.07.2010р. 
до 12.07.2015р. 
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16.2. Затвердити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» про відкриття рахунків у 
цінних паперах власникам акцій Товариства (Додаток № 2 до протоколу 
загальних зборів акціонерів ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»). 

16.3. У відповідності до затверджених умов Договору, доручити Правлінню 
Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну 
діяльність порядку укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 24241079) Договір про відкриття рахунків у цінних паперах 
власникам акцій та підписати Договір у відповідності до Статуту 
Товариства. 

16.4. Якщо не всі власники іменних цінних паперів випуску, що 
дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників 
іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, 
знерухомлять належні їм акції, Правлінню Товариства забезпечити 
відкриття зберігачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» рахунків у цінних 
паперах таким власникам іменних цінних паперів випуску, що 
дематеріалізується, та забезпечити переведення обліку прав власності 
на акції цього випуску до зберігача. 

По сімнадцятому питанню Порядку денного: 
«Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів Товариства^ визначення дати припинення ведення реєстру та 
зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками 
номінальних утримувачів» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів 
про те, що ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» при документарній формі існування акцій здійснює 
незалежний реєстратор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» на підставі договору на ведення реєстру власників 
іменних цінних паперів № 482/57-03 від 07.04.2003 р. 

Оскільки прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій 
Товариства, випущених у документарній формі в бездокументарну форму 
існування, договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів відповідно 
до Закону України «Про національну депозитарну систему» припиняється, облік 
прав власності на іменні цінні папери буде передано зберігану. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
17.1. Припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів Товариства, що укладений з TOB «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з дня 
депонування глобального сертифіката в обраному депозитарії. Правлінню 
Товариства здійснити дії щодо припинення дії договору на ведення реєстру 
власників іменних цінних паперів Товариства, що укладений з TOB «ІНТЕР-
СЕРВІС-РЕЄСТР». 

17.2. Визначити датою припинення ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів Товариства шостий робочий день з дати публікації рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу 
Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній 
формі існування. 

зі 



Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 23. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 215 387 455 Голосів 99,887644 % 
Голосувало «Проти» 87 Голосів 0,00004 % 
Голосувало «Утримався» 239 000 Голосів 0,110838% 
Не брали участь у голосуванні 3 187 Голосів 0,001478 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 22 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії) 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
17.1. Припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів Товариства, що укладений з TOB «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з 
дня депонування глобального сертифіката в обраному депозитарії. 
Правлінню Товариства здійснити дії щодо припинення дії договору на 
ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, що 
укладений з TOB «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР». 

17.2. Визначити датою припинення ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів Товариства шостий робочий день з дати публікації 
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 
видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у 
бездокументарній формі існування. 

По вісімнадцятому питанню Порядку денного: 
«Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів 
випуску, що дематеріалізувався» 

Слухали Г оловуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
18.1. Сертифікати акцій Товариства випуску, щодо якого прийнято рішення про 

дематеріалізацію, після дати депонування глобального сертифікату 
підлягають вилученню в порядку, встановленому чинним законодавством та 
Загальними зборами Товариства. Вилучення сертифікатів акцій здійснюється 
безоплатно. 

18.2. Затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства: 
виконавчим органом Товариства до дати депонування глобального 

сертифіката призначається відповідальна особа за вилучення 
сертифікатів акцій Товариства; 

акціонери та/або повноважні особи акціонерів (далі - акціонери) ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» протягом 6 (шести) місяців з дати депонування 
глобального сертифіката зобов'язані повернути ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» всі сертифікати акцій Товариства шляхом 
надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства (передача 
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здійснюється акціонером відповідальній особі) або шляхом надсилання на 
адресу Товариства рекомендованого поштового повідомлення (листа) з 
вкладенням сертифікату акцій. 

18.3. Облік вилучених сертифікатів здійснювати відповідальній особі в журналі 
обліку вилучених сертифікатів акцій. 

18.4. Вилучені сертифікати акцій не підлягають поверненню особам, що їх 
передали та/або акціонерам Товариства. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 24. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голо сів 100,00% 
Голосувало «За» 215 387 368 Голосів 99,887603 % 
Голосувало «Проти» 3 174 Голосів 0,001472 % 
Голосувало «Утримався» 239 000 Голосів 0,110838 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 23 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії) 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
18.1. Сертифікати акцій Товариства випуску, щодо якого прийнято рішення 

про дематеріалізацію, після дати депонування глобального сертифікату 
підлягають вилученню в порядку, встановленому чинним 
законодавством та Загальними зборами Товариства. Вилучення 
сертифікатів акцій здійснюється безоплатно. 

18.2. Затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій 
Товариства: 

виконавчим органом Товариства до дати депонування 
глобального сертифіката призначається відповідальна особа за 
вилучення сертифікатів акцій Товариства; 

акціонери та/або повноважні особи акціонерів (далі - акціонери) 
ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» протягом 6 (шести) місяців з дати 
депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» всі сертифікати акцій Товариства шляхом 
надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства 
(передача здійснюється акціонером відповідальній особі) або 
шляхом надсилання на адресу Товариства рекомендованого 
поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій. 

18.3. Облік вилучених сертифікатів здійснювати відповідальній особі в 
журналі обліку вилучених сертифікатів акцій. 

18.4. Вилучені сертифікати акцій не підлягають поверненню особам, що їх 
передали та/або акціонерам Товариства. 

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного: 
«Визначення способу персонального повідомлення про прийняте рішення 
про дематеріалізацію випуску акцій Товариства акціонерів Товариства, 
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фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, 
зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що 
дематеріалізується» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
про необхідність визначення способу повідомлення про прийняте рішення про 
дематеріалізацію, у відповідності до п.п. 1.11, 1.12 Рішення ДКЦПФР № 98 від 
30.06.2000 р. 

Враховуючи, що акції Товариства не перебувають у лістингу, Товариство не 
повинно про прийняте рішення повідомляти фондові біржі. Таким чином, необхідно 
визначити спосіб повідомлення про прийняте рішення акціонерів Товариства та 
номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних 
паперів. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
19.1. Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій протягом 10 

календарних днів від дати прийняття рішення повідомити персонально 
кожного акціонера ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та кожного номінального 
утримувача, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, 
складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто 
на 20.04.2011 року, 

19.2. Повідомлення провести за рахунок Товариства, шляхом проведення 
відповідної публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та направлення 
персональних письмових повідомлень акціонерам та номінальним 
утримувачам простими листами засобами поштового зв'язку. 

19.3. Уповноваженим органом із складення тексту повідомлення у відповідності 
до вимог п. 1.12 Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та проведення 
заходів із повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску 
акцій акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі 
власників іменних цінних паперів, призначити Правління Товариства. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 25. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00 % 
Голосувало «За» 215 390 368 Голосів 99,888994 % 
Голосувало «Проти» 174 Голосів 0,000081 % 
Голосувало «Утримався» 239 000 Голосів 0,110838% 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 24 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії") 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
19.1. Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій протягом 10 

календарних днів від дати прийняття рішення повідомити персонально 
кожного акціонера ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та кожного 
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номінального утримувача, зареєстрованих в реєстрі власників іменних 
цінних паперів, складеному станом на дату прийняття рішення про 
дематеріалізацію, тобто на 20.04.2011 року. 

19.2. Повідомлення провести за рахунок Товариства, шляхом проведення 
відповідної публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та направлення 
персональних письмових повідомлень акціонерам та номінальним 
утримувачам простими листами засобами поштового зв'язку. 

19.3. Уповноваженим органом із складення тексту повідомлення у 
відповідності до вимог п. 1.12 Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та 
проведення заходів із повідомлення про прийняте рішення про 
дематеріалізацію випуску акцій акціонерів та номінальних утримувачів, 
зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, призначити 
Правління Товариства. 

По двадцятому питанню Порядку денного: 
«Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства 
з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про 
дематеріалізацію випуску акцій)» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
20.1. Перевести випуск іменних акцій Товариства документарної форми 

існування у бездокументарну форму існування. 
20.2. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з документарної форми існування у 
бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке 
оформити відповідним протоколом та викласти в окремому Додатку до 
протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2011 р. (Додаток 
№ 3 до протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»), 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 26. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00 % 
Голосувало «За» 215 387 368 Голосів 99,887603 % 
Голосувало «Проти» 174 Голосів 0,000081 % 
Голосувало «Утримався» 242 000 Голосів 0,112229 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 25 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії) 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
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20.1. Перевести випуск іменних акцій Товариства документарної форми 
існування у бездокументарну форму існування. 

20.2. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з документарної форми існування у 
бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), 
яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому 
Додатку до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 
20.04.2011 р. (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів 
ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»). 

По двадцять першому питанню Порядку денного: 
«Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна 
або послуг, що є їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік» 

Слухали Фінансового директора ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича. 

В зв'язку із набранням з 29.04.2009 року чинності Закону України «Про 
акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими 
перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства, потребують 
затвердження загальними зборами акціонерів. 

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2010 рік складає 1 171 100, 00 тис. грн., таким чином всі 
правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % та 50 % 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік (сума 
за якими перевищує 292 775,00 тис. грн. та 585 550,00 тис. грн. відповідно), 
потребують затвердження загальними зборами акціонерів. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
21.1. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 

17.09.2008 р. (№ 514—VI), затвердити вчинені до 20 квітня 2011 року значні 
правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних 
господарських правочинів більше 25 відсотків вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності, а саме: 
- правочин по придбанню Товариством природного газу за державні кошти 

(Договір про закупівлю №06/10-2588/3607 від 20.12.2010 року з ДК «Газ 
України» HAK «Нафтогаз України», орієнтовною вартістю на рік 1240 
млн. грн.); 

- правочин по реалізації Товариством теплової енергії у вигляді пари 
(Договір постачання № 593(1069/3/2111) від 18.03.2010 року з ПАО ТФПНК 
«Укртатнафта», орієнтовною вартістю на рік 410 млн. грн.). 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 27. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00 % 
Голосувало «За» 214899 211 Голосів 99,661216 % 
Голосувало «Проти» 724331 Голосів 0,335914 % 
Голосувало «Утримався» 6000 Голосів 0,002783 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087% 
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I Гэлоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 %| 
Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 26 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії) 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
21.1. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 

17.09.2008 р. (№ 514—VI), затвердити вчинені до 20 квітня 2011 року 
значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
даних господарських правочинів більше 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності, а саме: 
- правочин по придбанню Товариством природного газу за державні 

кошти (Договір про закупівлю №06/10-2588/3607 від 20.12.2010 року з 
ДК «Газ України» HAK «Нафтогаз України», орієнтовною вартістю 
на рік 1240 млн. грн.); 

- правочин по реалізації Товариством теплової енергії у вигляді пари 
(Договір постачання № 593(1069/3/2111) від 18.03.2010 року з ПАО 
ТФПНК «Укртатнафта», орієнтовною вартістю на рік 410 млн. 
грн.). 

По двадцять другому питанню Порядку денного: 
«Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість 
майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 20 
квітня 2011 року по 20 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної вартості» 

Слухали Фінансового директора ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича. 

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності 
Товариства в 2011 - 2012 роках, у Товариства виникне необхідність в укладенні з 
іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 
50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 
2010 рік. 

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2010 рік складає 1 171 100, 00 тис. грн. В зв'язку із 
набранням з 30.04.2009 року чинності Закону України «Про акціонерні товариства», 
всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік 
потребують затвердження загальними зборами акціонерів. 

Запропоновано прийняти наступне рішення: 
22.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства 

на 2011 - 2012 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні 
товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514—VI), надати попереднє схвалення 
господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 
період з 20.04.2011 року і до 20.04.2012 року (включно), якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських 
правочинів більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2010 рік, а саме: 
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- правочин по придбанню Товариством природного газу за державні 
кошти (Договір про закупівлю №06/10-2588/3607 від 20.12.2010 року з ДК 
«Газ України» НАК «Нафтогаз України», орієнтовною вартістю на рік 
1240 млн. грн.); 

- правочин по придбанню Товариством електроенергії (Договір № 
4265/02/1973 від 26.09.2007 року з ДП «Енергоринок» (закупівля), 
орієнтовною вартістю на рік 850 млн. грн.); 

- правочин по реалізації Товариством теплової енергії у вигляді пари 
(Договір постачання № 593(1069/3/2111) від 18.03.2010 року з ПАО 
ТФПНК «Укртатнафта», орієнтовною вартістю на рік 410 млн.грн.); 

- правочин по реалізації Товариством електроенергії (Договір № 
5316/01/481 від 24.02.2009 року з ДП «Енергоринок», орієнтовною 
вартістю на рік 941,4 млн. грн.); 

22.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у 
відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення 
(укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження 
Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 

22.3. У період з 20.04.2011 року і до 20.04.2012 року, Наглядовій раді Товариства 
розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних 
господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може 
бути предметом таких господарських правочинів більше 25 відсотків вартості 
активів ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2010 рік. 

Зауважень та інші^с пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 28. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 214 891 988 Голосів 99,657867% 
Голосувало «Проти» 731 554 Голосів 0,339264 % 
Голосувало «Утримався» 6000 Голосів 0,002783 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол №27 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії) 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
22.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності 

Товариства на 2011 - 2012 роки, у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514—VI), надати попереднє 
схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством у період з 20.04.2011 року і до 20.04.2012 року (включно), 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом 
даних господарських правочинів більше 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме: 
- правочин по придбанню Товариством природного газу за державні 

кошти (Договір про закупівлю N906/10-2588/3607 від 20.12.2010 року з 
ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», орієнтовною вартістю 
на рік 1240 млн. грн.); 

38 



- правочин по придбанню Товариством електроенергії (Договір № 
4265/02/1973 від 26.09.2007 року з ДГІ «Енергоринок» (закупівля), 
орієнтовною вартістю на рік 850 млн.грн.); 

- правочин по реалізації Товариством теплової енергії у вигляді пари 
(Договір постачання № 593(1069/3/2111) від 18.03.2010 року з ПАО 
ТФПНК «Укртатнафта», орієнтовною вартістю на рік 410 
млн.грн.); 

- правочин по реалізації Товариством електроенергії (Договір № 
5316/01/481 від 24.02.2009 року з ДП «Енергоринок», орієнтовною 
вартістю на рік 941,4 млн.грн.); 

22.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, 
вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого 
законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) 
відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства 
згоди на їх вчинення. 

22.3. У період з 20.04.2011 року і до 20.04.2012 року, Наглядовій раді 
Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення 
Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що може бути предметом таких 
господарських правочинів більше 25 відсотків вартості активів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2010 рік. 

По двадцять третьому питанню Порядку денного: 
«Щодо створення на базі Полтавської філії ВАТ «Полтаваобленерго» двох 
філій: Полтавської філії ВАТ «Полтаваобленерго» міських електромереж 
та Полтавської філії ВАТ «Полтаваобленерго» районних електромереж» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича. 
Запропоновано прийняти наступне рішення: 
23.1. Ліквідувати Полтавську філію Товариства. 
23.2. Створити на базі ліквідованої Полтавської філії Товариства наступні 

відокремлені структурні підрозділи Товариства: 
Полтавська філія міських електромереж ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
Полтавська філія районних електромереж ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
23.3. Затвердити Положення про Полтавську філію міських електромереж 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
23.4. Затвердити Положення про Полтавську філію районних електромереж 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 
23.5. Доручити Правлінню Товариства здійснити всі дії, необхідні для створення 

на базі Полтавської філії Товариства двох філій: Полтавської філії міських 
електромереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та Полтавської філії 
районних електромереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

23.6. Делегувати право підпису Положення про Полтавську філію міських 
електромереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та Положення про 
Полтавську філію районних електромереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 
що затверджені рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2011 року, 
Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Загорулько Андрію 
Олександровичу та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства 
Терещуку Олександру Олександровичу. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
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надійшло. 
Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 

голосування № 29. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 

Іакціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 214 902 211 Голосів 99,662608% 
Голосувало «Проти» 236 087 Голосів 0,109487% 
Голосувало «Утримався» 491 244 Голосів 0,227818 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 28 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії') 
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
23.1. Ліквідувати Полтавську філію ВАТ «Полтаваобленерго». 
23.2. Створити на базі ліквідованої Полтавської філії ВАТ 

«Полтаваобленерго» наступні відокремлені структурні підрозділи: 
Полтавська філія міських електромереж ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
Полтавська філія районних електромереж ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
23.3. Затвердити Положення про Полтавську філію міських електромереж 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
23.4. Затвердити Положення про Полтавську філію районних 

електромереж ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

23.5. Доручити Правлінню Товариства здійснити всі дії, необхідні для 
створення на базі Полтавської філії ВАТ «Полтаваобленерго» двох 
філій: Полтавської філії міських електромереж ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та Полтавської філії районних електромереж 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

23.6. Делегувати право підпису Положення про Полтавську філію міських 
електромереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та Положення про 
Полтавську філію районних електромереж ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», що затверджені рішенням загальних зборів 
акціонерів 20.04.2011 року, Голові Загальних зборів акціонерів 
Товариства Загорулько Андрію Олександровичу та Секретарю 
Загальних зборів акціонерів Товариства Терещуку Олександру 
Олександровичу. 

По двадцять четвертому питанню Порядку денного: 
«Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність філій 
товариства, шляхом викладення їх в новій редакції» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, яким у зв'язку 
із прийнятим рішенням про затвердження нової редакції Статуту Товариства та 
зміною найменування Товариства, запропоновано акціонерам (їх представникам) 
затвердити нові Положення Товариства, що регламентують діяльність філій 
Товариства. 
Запропоновано прийняти наступне рішення: 
24.1. Внести зміни до Положень, що регламентують діяльність філій Товариства, 

шляхом викладення їх у новій редакції. 
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24.2. Затвердити нові редакції Положень, що регламентують діяльність філій 
Товариства: 

• Положення про Гадяцьку філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Лохвицьку філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Зіньківську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Миргородську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Шишацьку філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Красногорівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Машівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Карлівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Чутівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Новосанжарську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Кобеляцьку філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Козельщинську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Кременчуцьку філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Велико-Кохнівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Комсомольську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Лубенську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Хорольську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Оржицьку філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Пирятинську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Гребінківську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Семенівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Решетилівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Диканську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Котелевську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Чорнухінську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Глобинську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про філію ПАТ «Полтаваобленерго» - Кременчуцька ТЕЦ. 

24.3. Делегувати право підпису Положень, що регламентують діяльність філій 
Товариства, затверджені рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2011 
року, Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Загорулько Андрію 
Олександровичу та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства 
Терещуку Олександру Олександровичу. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № ЗО. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів 100,00% 
Голосувало «За» 214 902 211 Голосів 99,662608% 
Голосувало «Проти» 87 Голосів 0,00004 % 
Голосувало «Утримався» 727 244 Голосів 0,337265 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № 29 від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії) 
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Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
24.1. Внести зміни до Положень, що регламентують діяльність філій 

Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. 
24.2. Затвердити нові редакції Положень, що регламентують діяльність 

філій Товариства: 
• Положення про Гадяцьку філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Лохвицьку філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Зіньківську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Миргородську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Шишацьку філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Красногорівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Машівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Карлівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Чутівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Новосанжарську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Кобеляцьку філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Козельщинську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Кременчуцьку філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Велико-Кохнівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Комсомольську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Лубенську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Хорольську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Оржицьку філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення^ро Пирятинську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Гребінківську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Семенівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Решетилівську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Диканську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Котелевську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Чорнухінську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про Глобинську філію ПАТ «Полтаваобленерго», 
• Положення про філію ПАТ «Полтаваобленерго» - Кременчуцька 
ТЕЦ. 

24.3. Делегувати право підпису Положень, що регламентують діяльність 
філій Товариства, затверджені рішенням загальних зборів акціонерів 
20.04.2011 року, Голові Загальних зборів акціонерів Товариства 
Загорулько Андрію Олександровичу та Секретарю Загальних зборів 
акціонерів Товариства Терещуку Олександру Олександровичу. 

По двадцять п'ятому питанню Порядку денного: 
«Схвалити рішення Спостережної ради ВАТ «Полтаваобленерго» від 
29.06.2010 про сплату до 01.07.2010 дивідендів за 2009 рік пропорційно 
розміру державної частки у статутному фонді ВАТ «Полтаваобленерго» 
згідно Закону України «Про державний бюджет на 2010 рік» в сумі 
4 154 000,00 грн. та авансового внеску з податку на прибуток в сумі 
1 039 000,00 грн.» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича та Голову 
Спостережної (Наглядової) ради Товариства пана Івахна Віталія Валерійовича. 
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25.1. Схвалити рішення Спостережної ради ВАТ «Полтаваобленерго» від 29.06.2010 р. 
про сплату до 01.07.2010 р. дивідендів за 2009 рік пропорційно розміру державної 
частки у статутному фонді ВАТ «Полтаваобленерго» згідно Закону України «Про 
державний бюджет на 2010 рік» в сумі 4 154 000,00 грн. та авансового внеску з 
податку на прибуток в сумі 1 039 000,00 грн. 

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло. 'Г' 

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено 'бюлетенем для 
голосування № 31. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. , 

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму Загальних зборів 

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 629 729 Голосів | 100,00 % 
Голосувало «За» 214 891 128 Голосів 99,657468 % 
Голосувало «Проти» 239 000* Голосів 0,110838% 
Голосувало «Утримався» 499 414 ' Голосів 0,231607 % 
Не брали участь у голосуванні 187 Голосів 0,000087 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0.96 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
(Протокол № ЗО від 20 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії) 
* 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
25.1. Схвалити рішення Спостережної ради ВАТ «Полтаваобленерго» від 

29.06.2010р. про сплату до 01.07.2010р. дивідендів за 2009 рік 
пропорційно розміру державної частки у статутному фонді ВАТ 
«Полтаваобленерго» згідно Закону України «Про державний бюджет 
на£010-рік» в сумі 4 154 000,00 грн. та авансового внеску з податку на 

/ п р и б у т о к в-сумі 1 039 000,00 грн. 

* % Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по 
Порядку денному^розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування 
та прийняті вщловід'ні рішення. 

Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНО/О 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» оголошено закритими. 

Головуючий на загальних зборах акціонерів 
ВАТ«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Секретар загальних зборів акціонерів 
ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Терещук О.О. 

20 квітня 2011 року 
Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, 
актова зала приміщення адміністративної будівля ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

закінчення зборів о 14.25 год. 
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ПРОТОКОЛ № 17 
позачергових загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

(скорочене найменування ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО») 

22 грудня 2011 року 
Україна, м. Полтава, 
вул. Старий Поділ, буд. 5, 
1-й поверх адміністративної будівлі, актова зала 
початок зборів о 12.00 год. 

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі «загальні збори акціонерів») 
відкрив Голова Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пан Засіменко Євген 
Юрійович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних 
зборів акціонерів. 

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для 
участі у загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було призначено Реєстраційну комісію загальних зборів 
акціонерів (надалі - «Реєстраційна комісія») (протокол засідання Наглядової ради 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 10.12.2011 р.), в наступному складі: Довбань 
Володимир Володимирович, Долгушин Олексій Анатолійович, Дорохов Сергій 
Анатолійович та Сугейко Віталій Миколайович. 

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії 
Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України 
«Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Довбаня Володимира 
Володимировича. 

{Протокол № 1 від 22.12.2011 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови 
реєстраційної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів). 

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 
акціонерів - Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», фойє 1-го поверху. 

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів - 09.30 
годин 22.12.2011 р. 

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів -
11.30 годин 22.12.2011 р. 

Слово надано Голові Реєстраційної комісії пану Довбаню Володимиру 
Володимировичу, який повідомив наступне: 

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних 
зборах акціонерів, проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників 
іменних цінних паперів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.12.2011 року в 
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із 
зазначенням кількості голосів кожного акціонера. 

Згідно зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів 
станом на 24.00 год. 16.12.2011 року (переліком акціонерів), загальна чисельність 
акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», включених до переліку акціонерів та які 
мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить 8 631 (вісім тисяч 
шістсот тридцять одна) особа. 

На дату складання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних 



паперів на 24.00 год. 16.12.2011 року, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до 
дня проведення загальних зборів акціонерів, на особовому рахунку емітента не 
обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій. 

Статутний капітал ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» становить 55 240 000,00 грн. 
(п'ятдесят п'ять мільйонів двісті сорок тисяч гривень 00 копійок), статутний капітал 
розподілено на 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч) 
штук простих іменних акції, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять 
п'ять копійок) кожна. 

Згідно зі складеним Реєстраційною комісією переліком акціонерів, для участі у 
загальних зборах акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» зареєструвалось 23 
(двадцять три) акціонери (їх представника), яким належить 215 541 872 (двісті 
п'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок одна тисяча вісімсот сімдесят дві) штуки 
простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 
22.12.2011 р. у загальних зборах акціонерів, підписано Головою Реєстраційної 
комісії. 

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах акціонерів, додається до протоколу загальних зборів акціонерів). 

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила 
повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів. В зв'язку із 
невідповідністю даних документа, що посвідчує особу з даними, що зазначені в 
зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 24.00 
год. 16.12.2011 року (переліком акціонерів), Реєстраційною комісією відмовлено в 
реєстрації 5 (п'ятьом) акціонерам. 

На момент закінчення реєстрації акціонерів - 11.30 год. 22.12.2011 р. 
Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах 
акціонерів, які сукупно є власниками 97,5479 % голосуючих акцій ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати 
участь у голосуванні). Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не емітовано, а для участі у загальних зборах акціонерів 
зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків 
голосуючих акцій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», відповідно до ст. 41 Закону 
України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано 
наявність кворуму загальних зборів акціонерів 22.12.2011 р. (Протокол № 2 від 
22.12.2011 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх 
представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Голова Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пан Засіменко Євген 
Юрійович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, 
який було доведено до кожного акціонера ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в порядку, 
передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та 
прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів. 

3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 
4. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за результатами роботи в 2001 

- 2010 роках. 
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями за рахунок 

нерозподіленого прибутку Товариства за результатами роботи Товариства в 
2001 - 2010 роках. 
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6. Затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства. 
7. Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість 

майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік. 

8. Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість 
майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік. 

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які 
можуть вчинятись товариством у період з 22 грудня 2011 року по 22 грудня 2012 
року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості. 

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які 
можуть вчинятись товариством у період з 22 грудня 2011 року по 22 грудня 2012 
року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості. 

До обрання складу лічильної комісії (надалі - «Лічильна комісія»), Головою 
Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» паном Засіменко Євгеном Юрійовичем 
запропоновано підрахунок голосів проводити Реєстраційній комісії з оформленням 
відповідних протоколів про^підсумки голосування. 

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло. 

Оскільки загальні збори акціонерів є правомочними, Головою Правління ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» паном Засіменко Євгеном Юрійовичем оголошено 
загальні збори акціонерів відкритими, загальні збори акціонерів перейшли до 
розгляду першого питання порядку денного. 

По першому питанню Порядку денного: 
«Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 
та прийняття рішення про припинення їх повноважень» 

Слухали Голову Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку 
голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних 
зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними 
протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням 
проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати 
Лічильну комісію та затвердити її склад. 

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та працівників ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», якими виконувались повноваження реєстраційної комісії 
позачергових загальних зборів, з відповідним затвердженням укладеної між 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» 
та ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Додаткової угоди № 1-2011-Д від 16.11.2011 року 
на виконання операцій по інформаційному та організаційному забезпеченню 
проведення загальних зборів акціонерів до Договору № 11/07/2011 - Д/1665 від 
11.07.2011 р., якою передбачена можливість виконання ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» повноважень 
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лічильної комісії на позачергових загальних зборах. 
Враховуючи, що кількість власників простих акцій ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у 
відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», 
запропоновано затвердити у кількості 4-х осіб. 

На підставі доповіді, Головою Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» паном 
Засіменко Євгеном Юрійовичем запропоновано прийняти рішення, проект якого 
міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на 
загальних зборах акціонерів. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 1. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Реєстраційною комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 10.12.2011 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 541 872 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 215 541 611 Голосів 99, 9999 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 261 Голосів 0, 0001 % 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 3 від 22.12.2011 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки 

голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу 
загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства у наступному складі: 
- Голова Лічильної комісії-Довбань Володимир Володимирович; 
- Секретар Лічильної комісії - Долгушин Олексій Анатолійович; 
- член Лічильної комісії - Дорохов Сергій Анатолійович; 
- член Лічильної комісії - Сугейко Віталій Миколайович. 

1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту 
завершення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 
скликаних на 22.12.2011 р. 

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

порядку денного здійснює Лічильна комісія. 

Голова Лічильної комісії пан Довбань Володимир Володимирович, у порядку, 
передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив 
присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на 
загальних зборах акціонерів, а саме: 

- голосування з усіх питань на загальних зборах акціонерів проходить з 
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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 у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого 
акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера 
(представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів; 

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

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

- рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного № 1-7, 9 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах акціонерів; 

- рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного № 8 та 10 
приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості; 

- питання, рішення з яких приймаються більш як 3А голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, загальними зборами 
акціонерів 22.12. 2011 р. не розглядаються; 

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 22.12.2011 р. не 
проводиться; 

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

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з 
моменту складення протоколу про підсумки голосування. 

По другому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів» 

Слухали Голову Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, яким з метою організації проведення загальних зборів 
акціонерів запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів. 

На підставі доповіді, Головою Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
паном Засіменко Євгеном Юрійовичем запропоновано прийняти рішення, проект 
якого міститься в бюлетені для голосування № 2. 

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 10.12.2011 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 541 872 Голосів 100,00% 
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Голосувало «За» 215 541 698 Голосів 99, 9999 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 174 Голосів 0, 0001 % 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з Моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол N3 1 від 22.12.2011 року засідання Лічильної комісії' про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

2.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства: 
• голосування на Загальних зборах здійснювати наступним чином: 

(i) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для 
голосування; 
(ii) з питань порядку денного Загальних зборів голосувати бюлетенем 
для голосування; 

• для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; 
• 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 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. 

По третьому питанню Порядку денного: 
«Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів» 

Слухали Голову Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, яким для проведення загальних зборів акціонерів та 
оформлення протоколу запропоновано обрати до складу Президії загальних зборів 
акціонерів Голову та секретаря, а саме: 

- Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства обрати 
Загорулька Андрія Олександровича; 

- секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства обрати 
Уманську Олену Петрівну. 
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На підставі доповіді, Головою Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
паном Засіменко Євгеном Юрійовичем запропоновано прийняти рішення, проект 
якого міститься в бюлетені для голосування № 3. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 3. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 10.12.2011 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 541 872 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 215 541 698 Голосів 99, 9999 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 174 Голосів 0, 0001 % 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол N° 2 від 22.12.2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

' голосування. Протокол' підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
3.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 

Загорулька Андрія Олександровича. 
3.2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів 

Товариства Уманську Олену Петрівну. 

На підставі прийнятого рішення, далі загальні збори акціонерів веде 
Головуючий на загальних зборах - пан Загорулько Андрій Олександрович. 

По четвертому питанню Порядку денного: 
«Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за результатами роботи 
в 2001 - 2010 роках» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
присутніх акціонерів та їх представників, що за результатами роботи Товариства в 
2001 - 2010 роках сума наявного у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» нерозподіленого 
прибутку складає 322 044 787,56 грн. (триста двадцять два мільйони сорок чотири 
тисячі сімсот вісімдесят сім гривень 56 копійок). 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який 
ознайомив присутніх з пропозиціями акціонерів щодо розподілу наявного у 
Товариства нерозподіленого прибутку за результатами роботи у 2001 - 2010 роках. 

Акціонерам запропоновано направити на виплату дивідендів 148 043 200,00 
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грн., що складає 45,9698 % від суми нерозподіленого прибутку за результатами 
роботи у 2001 - 2010 роках. Залишок суми нерозподіленого прибутку 
запропоновано залишити нерозподіленим. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 4. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 10.12.2011 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 541 872 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 215 538 524 Голосів 99, 9984 % 
Голосувало «Проти» 3 174 Голосів 0, 0015 % 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 174 Голосів 0, 0001 % 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 3 від 22.12.2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
4.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 322 044 787,56 грн. (триста 

двадцять два мільйони сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят сім 
гривень 56 копійок), отриманий ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2001 -
2010 роках. 

4.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, 
отриманого ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2001 - 2010 роках: 

до фонду виплати дивідендів відрахувати 148 043 200,00 грн. (сто 
сорок вісім мільйонів сорок три тисячі двісті гривень 00 копійок); 
частину чистого прибутку, отриманого ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2001 - 2010 роках, у сумі 174 001 587,56 
грн. (сто сімдесят чотири мільйони одна тисяча п'ятсот 
вісімдесят сім гривень 56 копійок) залишити нерозподіленим. 

По п'ятому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями за 
рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за результатами роботи 
Товариства в 2001 - 2010 роках» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича. 

Акціонерів повідомлено, що на підставі прийнятого рішення про відрахування 
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148 043 200,00 грн. до фонду виплати дивідендів, загальні збори акціонерів повинні 
прийняти рішення про виплату дивідендів, у відповідності до ч. З ст. ЗО Закону 
України «Про акціонерні товариства». 

Порядок та строк виплати дивідендів, а також встановлення дати складання 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, у відповідності до Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 
віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 5. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 10.12.2011 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 541 872 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 215 538 524 Голосів 99, 9984 % 
Голосувало «Проти» 3 174 Голосів 0, 0015 % 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 174 Голосів 0, 0001 % 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 4 від 22.12.2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
5.1. Виплатити акціонерам Товариства дивіденди за результатами 

діяльності Товариства у 2001 - 2010 роках на загальну суму 
148 043 200,00 грн. (сто сорок вісім мільйонів сорок три тисячі двісті 
гривень 00 копійок). 

5.2. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками 
2001 - 2010 років, а також порядок і строк їх виплати. 

5.3. Доручити Правлінню Товариства забезпечити нарахування та виплату 
дивідендів в порядку та строки, визначені Загальними зборами 
акціонерів Товариства і Наглядовою радою Товариства. 

По шостому питанню Порядку денного: 
«Затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який 
повідомив, що у відповідності до ч. З ст. ЗО Закону України «Про акціонерні 
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товариства» рішення про розмір дивідендів за простими акціями приймається 
загальними зборами акціонерів. 

Акціонерів повідомлено, що на підставі прийнятого рішення про відрахування 
148 043 200,00 грн. до фонду виплати дивідендів, та враховуючи, що статутний 
капітал ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» розподілено на 220 960 000 штук простих 
іменних акції, сума дивідендів, що припадає на одну акцію складає 0,67 грн. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування N9 6. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 10.12.2011 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. 
Підсуши голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 541 872 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 215 538 524 Голосів 99, 9984 % 
Голосувало «Проти» 3 174 Голосів 0, 0015 % 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 174 Голосів 0, 0001 % 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 5 від 22.12.2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
6.1. Розмір нарахованих за результатами роботи у 2001 - 2010 роках 

дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,67 грн. 
6.2. Розмір дивідендів, належний до виплати кожному з акціонерів 

Товариства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які 
належать акціонеру на дату початку строку виплати дивідендів 
акціонерам Товариства. Дивіденди виплачуються пропорційно до 
загальної кількості належних акціонеру акцій на дату початку строку 
виплати дивідендів. 

6.3. Дивіденди, нараховані акціонерам-нерезидентам в українській гривні, 
за їх зверненням, виплачувати у валютному еквіваленті, а саме у 
доларах США за комерційним курсом на дату придбання валюти для 
цілей виплати дивідендів. 

По сьомому питанню ПОРЯДКУ денного: 
«Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість 
майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 
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2010 рік» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
присутніх акціонерів, що з дати оголошення про скликання на 22.12.2011 р. 
загальних зборів акціонерів, на розгляд яких було винесено питання «Про 
затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, 
що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності товариства за 2010 рік», пропозицій та/або проектів 
рішень з даного питання від акціонерів не надійшло. У зв'язку із відсутністю 
пропозицій з даного питання порядку денного, Наглядовою радою Товариства 
запропоновано залишити дане питання порядку денного без розгляду. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування N9 7. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 10.12.2011 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. 
Підсуши голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 541 872 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 215 538 524 Голосів 99, 9984 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 174 Голосів 0, 0001 % 
Не брали участь у голосуванні 3 174 Голосів 0, 0015 % 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 6 від 22.12.2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
7.1. Залишити питання порядку денного позачергових загальних зборів 

акціонерів Товариства «Про затвердження вчинення значних 
правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, 
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності товариства за 2010 рік» без розгляду. 

По восьмому питанню Порядку денного: 
«Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість 
майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 
2010 рік» 
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Слухали Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича. 

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності 
Товариства в 2011 - 2012 роках, на підставі попереднього схвалення рішенням 
загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2011 року вчинення значних 
правочинів, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» укладено 29.09.2011 року з НАК 
«Нафтогаз України» Договір № 2639 на купівлю-продаж природного газу зі строком 
дії Договору до 31.12.2012 року, орієнтовною вартістю на період його дії 
1 758 758 267,64 грн. 

Враховуючи, що вартість активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними 
річної фінансової звітності за 2010 рік складає 1 171 100, 00 тис. грн., вартість 
укладеного Договору (сума вчиненого Товариством правочину) перевищує 50 % 
вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової 
звітності за 2010 рік, тому потребує у відповідності до ст. 70 Закону України «Про 
акціонерні товариства» затвердження рішенням загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів. 

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 10.12.2011 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості 

голосів Товариства: 
Загальна кількість голосів Товариства 220 960 000 Голосів 100,00000% 

Голосувало «За» 215 538 437 Голосів 97, 5464 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0,0000 % 
Голосувало «Утримався» 3 261 Голосів 0,0015% 
Не брали участь у голосуванні 5 418 302 Голосів 2, 4521 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 % 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх 

загальної кількості. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 7 від 22.12.2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
8.1. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 

17.09.2008 р. (№ 514—VI), затвердити вчинені до 22 грудня 2011 року 
значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
даних господарських правочинів більше 50 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності, а саме: 
- правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір на купівлю-

продаж природного газу № 2639 від 29 вересня 2011 року з НАК 
«Нафтогаз України» зі строком дії до 31.12.2012 року, орієнтовною 
вартістю на період його дії 1 758 758 267,64 грн.). 
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По дев'ятому питанню Порядку денного: 
«Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість 
майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 22 
грудня 2011 року по 22 грудня 2012 року (включно), із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
присутніх акціонерів, що з дати оголошення про скликання на 22.12.2011 р. 
загальних зборів акціонерів, на розгляд яких було винесено питання «Про 
попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, 
що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись 
товариством у період з 22 грудня 2011 року по 22 грудня 2012 року (включно), із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості», пропозицій 
та/або проектів рішень з даного питання від акціонерів не надійшло. У зв'язку із 
відсутністю пропозицій з даного питання порядку денного, Наглядовою радою 
Товариства запропоновано залишити дане питання порядку денного без розгляду. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів. 

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 10.12.2011 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 215 541 872 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 215 538 350 Голосів 99, 9983 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 3 348 Голосів 0, 0016 % 
Не брали участь у голосуванні 174 Голосів 0, 0001 % 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 8 від 22.12.2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
9.1. Залишити питання порядку денного позачергових загальних зборів 

акціонерів Товариства «Про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, 
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перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись 
товариством у період з 22 грудня 2011 року по 22 грудня 2012 року 
(включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості» без розгляду. 

По десятому питанню Порядку денного; 
«Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість 
майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 22 
грудня 2011 року по 22 грудня 2012 року (включно), із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» 

Слухали Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича. 

Вартість активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової 
звітності за 2010 рік складає 1 171 100, 00 тис. грн. 

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності 
Товариства в 2011 - 2012 роках, у Товариства виникне необхідність в укладенні з 
іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 50 
відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 
рік. 

У відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», всі 
правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності потребують затвердження 
загальними зборами акціонерів. Якщо на дату проведення загальних зборів 
неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним 
товариством в ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть 
прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

Акціонерів ознайомлено з переліком Договорів, в укладенні яких у ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» може виникнути необхідність. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів. 

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 10.12.2011 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості 

голосів Товариства: 
Загальна кількість голосів Товариства 220 960 000 Голосів 100,00000 % 

Голосувало «За» 215 538 437 Голосів 97, 5464 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
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Голосувало «Утримався» 261 Голосів 0,0001 % 
Не брали участь у голосуванні 5 421 302 Голосів 2, 4535 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх 

загальної кількості. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол N8 9 від 22.12.2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
10.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності 

Товариства на 2011 - 2012 роки, у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514—VI), надати попереднє 
схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством у період з 22.12.2011 року і до 22.12.2012 року (включно), 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом 
даних господарських правочинів більше 50 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме: 
- правочин по придбанню Товариством електроенергії (Договір № 

4265/02/1973 від 26.09.2007 року з ДП «Енергоринок» (закупівля), 
орієнтовною<вартістю на рік до 1 500 млн. грн.); 

- правочин по реалізації Товариством теплової енергії у вигляді пари 
(Договір постачання № 593(1069/3/2111) від 18.03.2010 року з ПАО 
ТФПНК «Укртатнафта», орієнтовною вартістю на рік до 1 000 
млн. грн.); 

- правочин по реалізації Товариством електроенергії (Договір № 
5316/01/481 від 24.02.2009 року з ДП «Енергоринок», орієнтовною 
вартістю на рік до 1 500 млн. грн.); 

- правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір на купівлю-
продаж природного газу N9 2639 від 29 вересня 2011 року з НАК 
«Нафтогаз України» зі строком дії до 31.12.2012 року, орієнтовною 
вартістю на період його дії до 1 935 млн. грн.); 

- правочини по придбанню Товариством вуглеводневих ресурсів, 
зокрема, мазуту, природного газу, продуктів нафтоперероблення 
рідких та газоподібних тощо, з орієнтовною сумою, що перевищує 
50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності за 2010 рік та потребують затвердження загальними 
зборами акціонерів; 

- правочини по придбанню Товариством електроенергії, продажу 
Товариством електроенергії та теплової енергії з орієнтовною 
сумою, що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за 2010 рік та потребують 
затвердження загальними зборами акціонерів. 

10.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, 
вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого 
законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) 
відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства 
згоди на їх вчинення. 

10.3. У період з 22.12.2011 року і до 22.12.2012 року Наглядовій раді 
Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення 
Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова 
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вартість майна або послуг, що може бути предметом таких 
господарських правочинів більше 50 відсотків вартості активів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2010 рік. 

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пан 
Загорулько Андрій Олександрович повідомив, що всі питання по Порядку денному 
розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті 
відповідні рішення. 

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» оголошено закритими. 

На підставі прийнятого 22.12.2011 р. загальними зборами акціонерів рішення, 
повноваження обраної Лічильне )вих 
Загальних зборів акціонерів Товаї 

22 грудня 2011 року 
Україна, м. Полтава, 
вул. Старий Поділ, буд. 5, 
1-й поверх адміністративної будівлі, актова зала 
закінчення загальних зборів акціонерів о 13.20 год. 

Фінансовий Директор 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО Т 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Головуючий на загальних зборі 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО Т 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Секретар загальних зборів акції 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО Т 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Голова Правління 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО Т 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

16 



ПРОТОКОЛ № 18 
загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
(скорочене найменування ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО») 

13 квітня 2012 року 
Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, 
1-й поверх адміністративної будівлі, актова зала 
початок зборів о 12.00 год. 

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі «загальні збори акціонерів») відкрив Голова 
Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пан Засіменко Євген Юрійович, який 
доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів. 

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для 
участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 2-2012 від 
07.03.2012 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному 
забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», призначених на 13.04.2012 р., щодо виконання 
повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у 
відповідності до п. 9.19 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 02.04.2012 р.) передані зберігачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР». Рішенням 
Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було призначено Реєстраційну 
комісію загальних зборів акціонерів з числа працівників ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та працівників ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі - «Реєстраційна комісія») (протокол засідання 
Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 02.04.2012 р.), в наступному 
складі: Дорохов Сергій Анатолійович, Долгушин Олексій Анатолійович, Сидоренко 
Ульяна Вікторівна та Сугейко Віталій Миколайович. 

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії 
Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України 
«Про акціонерні товариства», одноголосно обрано пана Дорохова Сергія 
Анатолійовича. 

(Протокол № 1 від 13.04,2012 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови 
реєстраційної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів). 

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 
акціонерів - Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху 
адміністративної будівлі. 

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів - 10.00 
годин 13.04.2012 р. 

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів -
11.30 годин 13.04.2012 р. 

Слово надано Голові Реєстраційної комісії пану Дорохову Сергію 
Анатолійовичу, який повідомив наступне: 

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних 
зборах акціонерів, проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників 
іменних цінних паперів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 09.04.2012 року в 
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із 
зазначенням кількості голосів кожного акціонера. 



Згідно зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів 
станом на 24.00 год. 09.04.2012 року (переліком акціонерів), загальна чисельність 
акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», включених до переліку акціонерів та які 
мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить 8 625 (вісім тисяч 
шістсот двадцять п'ять) осіб. 

На дату складання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних 
паперів на 24.00 год. 09.04.2012 року, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до 
дня проведення загальних зборів акціонерів, на особовому рахунку емітента не 
обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій. 

Статутний капітал ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» становить 55 240 000,00 грн. 
(п'ятдесят п'ять мільйонів двісті сорок тисяч гривень 00 копійок), статутний капітал 
розподілено на 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч) 
штук простих іменних акції, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять 
п'ять копійок) кожна. 

Згідно зі складеним Реєстраційною комісією протоколом № 2 засідання 
Реєстраційної комісії від 13.04.2012 року, для участі у загальних зборах акціонерів 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» зареєструвалось 14 (чотирнадцять) акціонерів (їх 
представників), яким належить 216 115 456 (двісті шістнадцять мільйонів сто 
п'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій (голосів). 

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 13.04.2012 р. у загальних 
зборах акціонерів, підписано Головою Реєстраційної комісії. 

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах акціонерів, додається до протоколу загальних зборів акціонерів). 

Під час реєстрації» Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила 
повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів. В зв'язку із 
невідповідністю даних документа, що посвідчує особу з даними, що зазначені в 
зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 24.00 
год. 09,04.2012 року (переліком акціонерів), Реєстраційною комісією відмовлено в 
реєстрації 2 (двом) акціонерам. 

На момент закінчення реєстрації акціонерів - 11.30 год. 13.04.2012 р. 
Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах 
акціонерів, які сукупно є власниками 97,81 % голосуючих акцій ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати 
участь у голосуванні). Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не емітовано, а для участі у загальних зборах акціонерів 
зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків 
голосуючих акцій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», відповідно до ст. 41 Закону 
України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано 
наявність кворуму загальних зборів акціонерів 13.04.2012 р. (Протокол № 2 від 
13.04.2012 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх 
представників) на загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Голова Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пан Засіменко Євген 
Юрійович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, 
який було доведено до кожного акціонера ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в порядку, 
передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх 
повноважень. 

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
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3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

4. Звіт Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2011 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. 

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2011 
році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. 

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2011 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків. 

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік. 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і 
членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

9. Обрання членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
10. Обрання Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
13. Обрання Голови Наглядової ради з числа обраних членів Наглядової 

ради. 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», встановлення розміру їх винагороди 
(затвердження кошторису оплати), обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 

15. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
17. Обрання Голови Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної 

комісії. 
18. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 

результатами роботи в 2011 році. 
19. Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 

результатами роботи в 2001 - 2010 роках. 
20. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2001 - 2011 роках. 

21. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за 
простими акціями ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», а також встановлення 
дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. 

22. Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, 
робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості 
активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2011 рік. 

23. Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, 
робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості 
активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2011 рік. 

24. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 
відсотків вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної 
фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись 
товариством у період з 13 квітня 2012 року по 12 квітня 2013 року 
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(включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості. 

25. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 
відсотків вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної 
фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись 
товариством у період з 13 квітня 2012 року по 12 квітня 2013 року 
(включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості. 

До обрання складу лічильної комісії (надалі - «Лічильна комісія»), Головою 
Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» паном Засіменко Євгеном Юрійовичем 
запропоновано підрахунок голосів проводити Реєстраційній комісії з оформленням 
відповідних протоколів про підсумки голосування. 

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло. 

Оскільки загальні збори акціонерів є правомочними, Головою Правління ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» паном Засіменко Євгеном Юрійовичем оголошено 
загальні збори акціонерів відкритими, загальні збори акціонерів перейшли до 
розгляду першого питання порядку денного. 

По першому питанню Порядку денного: 
«Обрання членів лічиАьної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх 
повноважень» 

Слухали Голову Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку 
голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних 
зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними 
протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням 
проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати 
Лічильну комісію та затвердити її склад. 

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та працівників ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», якими виконувались повноваження реєстраційної комісії 
загальних зборів, з відповідним затвердженням укладеної між ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Додаткової угоди № 3-2012 від 07.03.2012 року на 
виконання операцій по інформаційному та організаційному забезпеченню 
проведення загальних зборів акціонерів, якою передбачена можливість виконання 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» 
повноважень лічильної комісії на загальних зборах. 

Враховуючи, що кількість власників простих акцій ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у 
відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», 
запропоновано затвердити у кількості 4-х осіб. 

На підставі доповіді, Головою Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» паном 
Засіменко Євгеном Юрійовичем запропоновано прийняти рішення, проект якого 
•іститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на 
загальних зборах акціонерів. 
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Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 1. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Реєстраційною комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 45б Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 3 від 13.04.2012 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки 

голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу 
загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
1.1. Обрати лічи'льну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у наступному складі: 
-Дорохов Сергій Анатолійович - Голова лічильної комісії; 
-Долгушин Олексій Анатолійович - Секретар лічильної комісії; 
- Сидоренко Ульяна Вікторівна - член лічильної комісії; 
- Сугейко Віталій Миколайович - член лічильної комісії. 

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту 
завершення річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», скликаних на 13.04.2012 р. 

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

порядку денного здійснює Лічильна комісія. 

Голова Лічильної комісії пан Дорохов Сергій Анатолійович, у порядку, 
передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив 
присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на 
загальних зборах акціонерів, а саме: 

- голосування з усіх питань на загальних зборах акціонерів 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 у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого 
акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера 
(представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів; 

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

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

- рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного №1-11, 13, 14, 15, 
17, 18 - 21, 22, 24 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів; 

- рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного № 23 та 25 
приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості; 

- питання, рішення з яких приймаються більш як гА голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, загальними зборами 
акціонерів 13.04.2012 р. не розглядаються; 

- рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного № 12 та 16 
приймаються кумулятивним голосуванням; 

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

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з 
моменту складення протоколу про підсумки голосування. 

По другому питанню Порядку денного: 
«Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Голову Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, яким для проведення загальних зборів акціонерів та 
оформлення протоколу запропоновано обрати до складу Президії загальних зборів 
акціонерів Голову та секретаря, а саме: 

- Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Ярміша Євгенія Сергійовича; 

- Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну. 

На підставі доповіді, Головою Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
паном Засіменко Євгеном Юрійовичем запропоновано прийняти рішення, проект 
якого міститься в бюлетені для голосування № 2. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 2. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
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Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 
підсумки голосування. 

(Протокол № 1 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 
голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича. 
2.2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пані Уманську Олену Петрівну. 

На підставі прийнятого рішення, далі загальні збори акціонерів веде 
Головуючий на загальних зборах - пан Ярміш Євгеній Сергійович. 

По третьому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, яким з метою 
організації проведення загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити 
Регламент проведення загальних зборів. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 3. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 3. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 2 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 
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Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення річних загальних 

зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 
- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з 

процедурних 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; 
- 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. 

По четвертому питанню Порядку денного: 
«Звіт Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2011 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту» 

Слухали Голову Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, який доповів про те, що у 2011 році Правлінням Товариства 
проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства, 
збільшенню прибутку Товариства. 

Основним напрямком роботи Товариства протягом 2011 році було якісне 
забезпечення споживачів Полтавської області електричною енергіею. 
Забезпечення необхідного обсягу передачі електроенергії, підтримання якісних 
параметрів роботи електромереж на належному рівні є основою для налагодження 
тривалих та взаємовигідних стосунків зі споживачами, визначальний фактор 
подальшого зростання технічного та економічного потенціалу підприємства. 

Компанія у 2011 році отримала чистого доходу від реалізації продукції на рівні 
З млрд. 482 млн. грн. 

Чистий прибуток Товариства склав 140 млн. 759 тис.грн. Товариство протягом 
2011 року сплатило до державного та місцевих бюджетів 279 млн. 819 тис.грн., в 
тому числі податку на прибуток - 68 млн. 411 тис.грн., ПДВ - 169 млн. 490 тис.грн.. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2011 рік на підприємстві 
склала 5573 особи, з них робітників - 3614 осіб, керівників, спеціалістів та 
службовців - 1913 осіб, та непромислового персоналу 46 осіб. 
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У 2011 році керівництво компанії проводило зважену політику в організації 
оплати праці і матеріального заохочення працівників у межах коштів на оплату 
праці в тарифах на електро- та теплоенергію, затверджених НКРЕ, відповідно до 
Законів України «Про оплату праці», «Про оподаткування прибутку підприємств». 

Середня заробітна плата за 2011 рік склала 3488 грн., що майже на 23 % 
більше, ніж в 2010 році (2839 грн.). 

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам товариства відсутня. 

На закінчення, Голова Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» запропонував 
затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2011 році. 

На підставі доповіді Голови Правління, головуючим на загальних зборах 
акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 4. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 4. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції; здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол N3 3 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
4.1. Роботу Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2011 році визнати 

задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
Товариства і положенням його установчих документів. 

4.2. Звіт Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити. 

По п'ятому питанню Порядку денного: 
«Звіт Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2011 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив 
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присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства за 
2011 рік. 

Пан Ярміш Євгеній Сергійович повідомив, що у 2011 році Наглядова рада 
Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариством здійснювала 
контроль за роботою Правління і Товариства в цілому. 

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2011 році, які винесені на 
затвердження Загальним зборам акціонерів. Робота всього колективу Товариства, 
на думку Наглядової Ради, заслуговує і гідна високої оцінки, особливо в умовах 
кризи, що продовжувалася в Україні. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 5. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 5. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 4 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2011 році 

визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам 
діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

5.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік 
затвердити. 

По шостому питанню Порядку денного: 
«Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків» 

Слухали представника акціонера ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пані Уманську 
Олену Петрівну, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх 
представників із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. 
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Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські 
операції підприємства здійснювалися акціонерним товариством відповідно до 
чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність 
достовірна і складена відповідно до вимог Закону України « Про бухгалтерський 
облік і звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.99 р., Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку і податкового законодавства. Ревізійна комісія вважає, що 
річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх 
істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2011 р. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 6. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 6. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти», 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 5 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2011 році визнати 

задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
Товариства і положенням його установчих документів. 

6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про 
результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 
2011 році затвердити. 

По сьомому питанню Порядку денного: 
«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив 
присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників із річною фінансовою 
звітністю за 2011 рік. Річна фінансова звітність та баланс Товариства за 2011 рік, 
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складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України від 16.07.99р. № 966-ХІ\/ 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з 
питань організації бухгалтерського обліку. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 7. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 7. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 6 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік. 

По восьмому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і 
членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що 
склад Правління Товариства був затверджений рішенням загальних зборів 
акціонерів від 20.04.2011 року. 

У відповідності до п. 11.2 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Правління 
складається з 4 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства 
строком на 1 рік. 

Враховуючи, що у відповідності до ст. 61 Закону України «Про акціонерні 
товариства» повноваження Голови та членів виконавчого органу припиняються за 
рішенням Наглядової ради, якщо статутом це питання не віднесено до компетенції 
загальних зборів, з урахуванням віднесення пунктом 9.3.27 Статуту ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обрання та припинення повноважень Голови і членів 
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Правління до виключної компетенції загальних зборів, акціонерам запропоновано 
прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Правління 
Товариства. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 8. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 8. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції] здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цьдго питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 7 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
8.1. Відкликати з 13.04.2012 року зі складу Правління ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 
- Засіменка Євгенія Юрійовича - Голову Правління; 
- Ангелову Олену Петрівну- Заступника Голови Правління; 
- Мартинюка Сергія Івановича - Фінансового директора; 
-Вишара Юрія Васильовича - тимчасово виконуючого обов'язки 

Заступника Фінансового директора; 
та вважати 13.04.2012 року датою припинення повноважень даного 
складу Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

8.2. Схвалити рішення Наглядової ради від 20 грудня 2011 оку, щодо 
складання повноважень Клименко Дмитра Васильовича на посаді 
Заступника Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 19 
грудня 2011 року та припинення виконання Клименко Дмитром 
Васильовичем повноважень члена Правління ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 19 грудня 2011 року. 

По дев'ятому питанню Порядку денного: 
«Обрання членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
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«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що 
оскільки рішення про припинення повноважень складу Правління Товариства 
прийнято, можливе обрання членів Правління Товариства, згідно кандидатур, які 
представлені та рекомендовані акціонерами Товариства. 

Головуючий на загальних зборах акціонерів Товариства пан Ярміш Євгеній 
Сергійович повідомив, що у відповідності до п. 11.2 Статуту ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Правління складається з 4 членів, які обираються 
загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 рік. 

Пунктом 9.3.27 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обрання Голови і членів 
Правління віднесено до виключної компетенції загальних зборів, в зв'язку з чим 
акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання складу Правління 
Товариства. 

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 9. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування Не 9. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 8 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
9.1. Обрати членами Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

- Засіменко Євген Юрійович - член Правління; 
- Ангелова Олена Петрівна - Заступник Голови Правління; 
- Мартинюк Сергій Іванович - Фінансовий директор; 
- Вишар Юрій Васильович - Заступник Фінансового директора; 
та вважати повноваження даного складу Правління ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» такими, що набувають чинності та є 
легітимними, з 14.04.2012 року. 

Порядку денного: 
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«Обрання Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який доповів про те, 
що обрання Голови Правління Товариства пунктом 9.3.27 Статуту ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» віднесено до виключної компетенції загальних зборів. 

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Правління 
Товариства. На посаду Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з числа 
обраних членів Правління Товариства запропоновано обрати пана Засіменко 
Євгена Юрійовича. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 10. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 10. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 9 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
10.1. Обрати пана Засіменка Євгена Юрійовича Головою Правління ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
10.2. Вважати повноваження пана Засіменка Євгена Юрійовича на посаді 

Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» такими, що набувають 
чинності та є легітимними, з 14.04.2012 року. 

По одинадцятому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що 
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склад Наглядової ради Товариства був затверджений рішенням загальних зборів 
акціонерів від 20.04.2011 року. 

У відповідності до п. 10.1 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Наглядова 
рада складається з 4 членів, які обираються Загальними зборами строком на один 
рік. 

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно 
прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради 
(членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про 
акціонерні товариства» та п. 9.3.17 Статуту Товариства віднесено до виключної 
компетенції загальних зборів акціонерів, акціонерам запропоновано прийняти 
рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування №11. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 11. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 10 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
11.1. Відкликати з 13.04.2012 року зі складу Наглядової ради ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 
- Компанію JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK.) - Голову 

Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Компанію LARVA INVESTMENTS LIMITED (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД) - члена Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Компанію UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED (УА ЕНЕРДЖІ 

ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) - члена Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 

- Компанію TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН ЕКВІТІС КОРП.) - члена 
Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 

та вважати 13.04.2012 року датою припинення повноважень даного 
складу Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
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По дванадцятому питанню ПОРЯДКУ денного: 
«Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що 
оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства 
прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом 
кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані 
акціонерами Товариства. 

Пунктом 10.1 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», затвердженим рішенням 
загальних зборів акціонерів від 20.04.2011 року встановлено, що Наглядова рада 
складається з 4 членів, які обираються Загальними зборами строком на один рік. 

Крім того, рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2011 р. 
було прийняте рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради у 
кількості 4 (чотирьох) осіб. 

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу 
Наглядової ради не вносились, станом на 13.04.2012 р. є встановлений у 
відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний 
склад Наглядової ради у кількості 4 (чотирьох) осіб. 

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової 
ради Товариства. 

З кандидатурам^ до обрання, акціонерів було ознайомлено. 

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час 
підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до 
складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури. 
Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було 
враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку 
кандидатів до складу Наглядової ради. 

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у 
відповідності до ч. З ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» 
затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2012 р.). 

До складу Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» запропоновано 
обрати наступних юридичних осіб-акціонерів: 

№ з/п Найменування Посада 

1 Компанія JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ 
ГРУП ІНК.) Член Наглядової ради 

2 Компанія LARVA INVESTMENTS LIMITED (ЛАРВЕ 
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) Член Наглядової ради 

3 
Компанія UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING 
LIMITED (УА ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ 
ЛІМІТЕД) 

Член Наглядової ради 

4 Компанія TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН 
ЕКВІТІС КОРП.) Член Наглядової ради 

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуючий на 
загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію. 

Кворум зборів (присутні голоси) 216 115 456 
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Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному 
питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у 
загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що 
обирається) 

864 461 824 

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті 
кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими 
кандидатами. 

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). 

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати 
наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, 
зазначених у бюлетені для голосування № 12. 

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до 
України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням 
(Протокол від 02.04.2012 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 

ч. З cm. 43 Закону 
Наглядової ради 

№ 
з/п Найменування кандидата 

кількість 
набраних 

результат 
проведеного 

розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату 

1 Компанія JERSONET GROUP INC. 
(ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK.) 

216 094 726 обрання до складу 

2 
Компанія LARVA INVESTMENTS 
LIMITED (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС 
ЛІМІТЕД) 

216 094 726 обрання до складу 

3 
Компанія UA ENERGY DISTRIBUTION 
HOLDING LIMITED (УА ЕНЕРДЖІ 
ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) 

216 094 726 обрання до складу 

4 Компанія TILLMAN EQUITIES CORP. 
(ТІЛЛМАН ЕКВІТІС КОРП.) 

216 094 726 обрання до складу 

Загальна кількість голосів: 864 378 904 
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні- 73 920 голосів. 
Кількість голосів, що не використані у голосуванні - 9 000 голосів. 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 
підсумки голосування. 

(Протокол №11 від 13.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу 
загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
12.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 
№ з/п Найменування Посада 
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1 Компанія JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ 
ГРУП ІНК.) Член Наглядової ради 

2 Компанія LARVA INVESTMENTS LIMITED 
(ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) Член Наглядової ради 

3 
Компанія UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING 
LIMITED (УА ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ 
ЛІМІТЕД) 

Член Наглядової ради 

4 Компанія TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН 
ЕКВІТІС КОРП.) Член Наглядової ради 

та вважати повноваження даного складу Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» такими, що набувають чинності та є 
легітимними з 14.04.2012 року. 

Строк повноважень складу Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
встановлено п. 10.1 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По тринадцятому питанню Порядку денного: 
«Обрання Голови Наглядової ради з числа обраних членів Наглядової ради» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який доповів про те, 

І що обрання Голови Наглядової ради Товариства пунктами 9.3.17 та 10.9 Статуту 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» віднесено до виключної компетенції загальних 
зборів. 

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Наглядової 
ради Товариства. 

І 3 числа обраних членів Наглядової ради Товариства на посаду Голови 
Наглядової ради запропоновано обрати компанію JERSONET GROUP INC. 
(ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK.). 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 

• голосування № 13. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 13. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З cm. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
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Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 
підсумки голосування. 

(Протокол № 12 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 
голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
13.1. Обрати Компанію JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK.) 

Головою Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
13.2. Вважати повноваження Компанії JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ 

ГРУП IHK.) на посаді Голови Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» такими, що набувають чинності та є 
легітимними, з 14.04.2012 року. 

По чотирнадцятому питанню ПОРЯДКУ денного: 
«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», встановлення розміру їх винагороди (затвердження 
кошторису оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що до 
виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 
Закону України «Про акціонерні товариства» 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. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні 
товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись 
умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з 
товариством, Головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за 
затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними 
членами Наглядової ради Товариства. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 14. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 14. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
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Голосувало «Утримався» 0 Голосів ^ от 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів " 096І 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 13 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
14.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової 

ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
14.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» договори з членами Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної 
комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

«с 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що 
склад Ревізійної комісії Товариства був затверджений рішенням загальних зборів 
акціонерів від 20.04.2011 року. 

У відповідності до п. 12.2 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Ревізійна 
комісія складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами строком на один 
рік. 

З метою обрання нового складу Ревізійної комісії акціонерам запропоновано 
прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії 
(членів Ревізійної комісії). 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 15. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 15. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
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Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 [ Голосів | 0 % 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 14 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
15.1. Відкликати з 13.04.2012 року зі складу Ревізійної комісії ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 
- Герасименко Ганну Станіславівну - Голову Ревізійної комісії ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Титаренко Оксану Григорівну - члена Ревізійної комісії ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Новікова Петра Вячеславовича - члена Ревізійної комісії ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
та вважати 13.04.2012 року датою припинення повноважень даного 
складу Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По шістнадцятому питанню Порядку денного: 
«Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що 
оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства 
прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом 
кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані 
акціонерами Товариства. 

Пунктом 9.3.19 та 12.2 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» встановлено, 
що члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами у складі 3 осіб строком 
на один рік. 

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної 
комісії Товариства. 

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено. 

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час 
підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до 
складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. 
Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було 
враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку 
кандидатів до складу Ревізійної комісії. 

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у 
відповідності до ч. З ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» 
затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2012 р.). 

До складу Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» запропоновано 
обрати наступних фізичних осіб: 

№ з/п ПІБ Посада 
1 Герасименко Ганна Станіславівна Член Ревізійної комісії 
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2 Титаренко Оксана Григорівна Член Ревізійної комісії 
3 Новіков Петро Вячеславович Член Ревізійної комісії 

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на 
загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію. 

Кворум зборів (присутні голоси) 216 115456 
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному 
питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у 
загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що 
обирається) 

648 346 368 

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті 
кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими 
кандидатами. 

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до 
складу Ревізійної комісії. 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). 

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати 
наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, 
зазначених у бюлетені для голосування № 16. 

' V 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування Л/° 16. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. З ст. 43 Закону 
України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради 
(Протокол від 02.04.2012 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування: 

№ 
з/п ПІБ кандидата кількість 

набраних голосів 
результат 

проведеного 
голосування 

розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату 

1 Герасименко Ганна Станіславівна 216 094 976 обрання до складу 
2 Титаренко Оксана Григорівна 216 094 976 обрання до складу 
3 Новіков Петро Вячеславович 216 094 976 обрання до складу 

Загальна кількість голосів: 648 284 928 
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні- 55 440 голосів. 
Кількість голосів, що не використані у голосуванні - 6 000 голосів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 15 від 13.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. 

Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу 
загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
16.1. Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 
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№ з/п ПІБ Посада 
1 Герасименко Ганна Станіславівна Член Ревізійної комісії 
2 Титаренко Оксана Григорівна Член Ревізійної комісії 
3 Новіков Петро Вячеславович Член Ревізійної комісії 

та вважати повноваження даного складу Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» такими, що набувають чинності та є 
легітимними з 14.04.2012 року. 

Строк повноважень складу Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
встановлено п. 12.2 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По сімнадцятому питанню Порядку денного: 
«Обрання Голови Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який доповів про те, 
що обрання Голови Ревізійної комісії Товариства пунктами 9.3.19 та 12.10 Статуту 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» віднесено до виключної компетенції загальних 
зборів. 

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Ревізійної 
комісії Товариства. На посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства 
запропоновано обрати Герасименко Ганну Станіславівну. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 17. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 17. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол N3 16 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 
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Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
17.1. Обрати Герасименко Ганну Станіславівну Головою Ревізійної комісії 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
17.2. Вважати повноваження Герасименко Ганни Станіславівни на посаді 

Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» такими, що 
набувають чинності та є легітимними, з 14.04.2012 року. 

По вісімнадцятому питанню Порядку денного: 
«Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами 
роботи в 2011 році» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який доповів, що за 
результатами роботи Товариства в 2011 році отримало прибуток у розмірі 
140 759 598,19 грн. (сто сорок мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот 
дев'яносто вісім гривень 19 копійок). 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 18. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 18. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 17 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
18.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 140 759 598,19 грн. (сто сорок 

мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто вісім 
гривень 19 копійок), отриманий ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2011 
році. 

18.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, 
отриманого ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2011 році: 
- до фонду виплати дивідендів відрахувати 50 820 800,00 грн. 
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(п'ятдесят мільйонів вісімсот двадцять тисяч вісімсот гривень 
00 копійок); 
частину чистого прибутку, отриманого ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2011 році, у сумі 89 938 798,19 грн. 
(вісімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять вісім тисяч 
сімсот дев'яносто вісім гривень 19 копійок) залишити 
нерозподіленим. 

По дев'ятнадцятому питанню ПОРЯДКУ денного: 
«Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 
результатами роботи в 2001 - 2010 роках» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив 
присутніх з пропозиціями акціонерів щодо розподілу нерозподіленого прибутку за 
результатами роботи у 2001 - 2010 роках. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 19. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 19. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 112 456 Голосів 99,9987 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 3 000 Голосів 0,0013% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол N8 18 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
19.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних 

зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» «Розподіл 
нерозподіленого прибутку ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 
результатами роботи в 2001 - 2010 роках». 
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По двадцятому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2001 - 2011 роках» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича. 

Акціонерів повідомлено, що на підставі прийнятого рішення про відрахування 
50 820 800,00 грн. (п'ятдесят мільйонів вісімсот двадцять тисяч вісімсот гривень 00 
копійок) до фонду виплати дивідендів, загальні збори акціонерів повинні прийняти 
рішення про виплату дивідендів, у відповідності до ч. З ст. ЗО Закону України «Про 
акціонерні товариства». 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 20. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 20. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 19 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
20.1. Виплатити акціонерам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» дивіденди за 

результатами діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2011 році на 
загальну суму 50 820 800,00 грн. (п'ятдесят мільйонів вісімсот двадцять 
тисяч вісімсот гривень 00 копійок). 

По двадцять першому питанню ПОРЯДКУ денного: 
«Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими 
акціями ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів» 
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Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який доповів, що 
частиною 4 ст. ЗО Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, для 
кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює 
дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та 
строк їх виплати. У відповідності до п. 2 ч. 14 ст. 52 Закону України «Про акціонерні 
товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить, визначення дати 
складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 
строків виплати дивідендів. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 21. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 21. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216115 456 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 112 456 Голосів 99,9987% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 3 000 Голосів 0,0013 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 20 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
21.1. Розмір нарахованих за результатами роботи ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2011 році дивідендів, що припадає на одну 
акцію, становить 0,23 грн. 

21.2. У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" від 
17.09.2008 р. (№ 514-ЛЛ) доручити Наглядовій раді ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» встановити дату складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів за підсумками діяльності у 2011 
році, а також порядок і строк їх виплати. 

21.3. Доручити Правлінню ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» забезпечити 
нарахування та виплату дивідендів в порядку та строки, визначені 
Наглядовою радою ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По двадцять ДРУГОМУ питанню ПОРЯДКУ денного: 
«Про затвердження вчинення значних правочинїв, ринкова вартість майна, 
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робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності 
товариства за 2011 рік» 

Слухали Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича. 

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності 
Товариства в 2011 - 2012 роках, на підставі попереднього схвалення рішенням 
загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2011 року вчинення значних 
правочинів, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» укладено 18.03.2010 року з ПАО ТФПНК 
«Укртатнафта» Договір постачання № 593 (1069/3/2111) по реалізації Товариством 
теплової енергії у вигляді пари, орієнтовною вартістю 700 млн. грн. 

Враховуючи, що вартість активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними 
річної фінансової звітності за 2011 рік складає 1 539 650, 00 тис. грн., вартість 
укладеного Договору (сума вчиненого Товариством правочину) перевищує 25 % 
вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової 
звітності за 2011 рік, тому потребує у відповідності до ст. 70 Закону України «Про 
акціонерні товариства» затвердження рішенням загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 22. 

і» 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 22. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216115 456 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 21 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
22.1. У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" від 

17.09.2008 р. (№ 514—VI), затвердити значний правочин, ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом даного господарського 
правочину більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної 
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фінансової звітності за 2011 рік, а саме: 
- правочин по реалізації Товариством теплової енергії у вигляді пари 

(Договір постачання № 593 (1069/3/2111) від 18.03.2010 року з ПАО 
ТФПНК «Укртатнафта», орієнтовною вартістю на рік 700 млн. 
грн.). 

По двадцять третьому питанню Порядку денного: 
«Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, 
робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності 
товариства за 2011 рік» 

Слухали Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича. 

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності 
Товариства в 2011 - 2012 роках, на підставі попереднього схвалення рішенням 
загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2011 року вчинення значних 
правочинів, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» укладених з ДП «Енергоринок» та НАК 
«Нафтогаз України по придбанню Товариством електроенергії, по реалізації 
Товариством електроенергії та купівлі-продажу природного газу, орієнтовною 
вартістю 1 500 млн. грн. 

Враховуючи, що вартість активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними 
річної фінансової звітності за 2011 рік складає 1 539 650, 00 тис. грн., вартість 
укладених Договорів (сума вчиненого Товариством правочину) перевищує 50 % 
вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової 
звітності за 2011 рік, тому потребує у відповідності до ст. 70 Закону України «Про 
акціонерні товариства» затвердження рішенням загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

Оскільки зборами затверджуються правочини, сума за якими перевищує 
50 відсотків вартості активів, рішення у відповідності до ст. 70 Закону України 
«Про акціонерні товариства», приймається більш як 50 % голосів акціонерів 
від їх загальної кількості. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 23. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 23. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості 

голосів товариства: ^ 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 220 960 000 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 97,81 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 4 844 544 Голосів 2,19% 
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Голоси, визнані недійсними під час голосування \ 0 \ Голосів \ 0 % 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх 

загальної кількості. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 22 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
23.1. У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" від 

17.09.2008 р. (№ 514—VI), затвердити значний правочин, ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом даного господарського 
правочину більше 50 % вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2011 рік, а саме: 
- правочин по придбанню Товариством електроенергії (Договір № 

4265/02/1973 від 26.09.2007 року з ДП «Енергоринок» щодо закупівлі 
електроенергії орієнтовною вартістю на рік 1 500 млн. грн.); 

- правочин по реалізації Товариством електроенергії (Договір N8 
5316/01/481 від 24.02.2009 року з ДП «Енергоринок» щодо продажу 
електроенергії орієнтовною вартістю на рік 1 500 млн. грн.); 

- правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір на купівлю-
продаж природного газу № 878 в період з березня по грудень 2012 
року з НАК «Нафтогаз України» орієнтовною вартістю на період 
його дії 1 313 586 164,10 грн.). 

По двадцять четвертому питанню Порядку денного: 
«Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків 
вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 
13 квітня 2012 року по 12 квітня 2013 року (включно), із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» 

Слухали Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича. 

Вартість активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової 
звітності за 2011 рік складає 1 539 650, 00 тис. грн.. 

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності 
Товариства в 2012 - 2013 роках, у Товариства виникне необхідність в укладенні з 
іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 
відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 
рік. 

У відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», всі 
правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності потребують затвердження 
загальними зборами акціонерів. Якщо на дату проведення загальних зборів 
неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним 
товариством в ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть 
прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
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рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 24. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 24. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 115 456 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
, Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 23 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
24.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності 

Товариства на 2012 - 2013 роки, у відповідності до Закону України "Про 
акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514-ЛЛ), надати попереднє 
схвалення господарського значного правочину, який може вчинятись 
Товариством у період з 13.04.2012 року і до 12.04.2013 року (включно), 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом 
даного господарського правочину більше 25 % вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме: 
- правочини, які будуть вчинятися в період з 13 квітня 2012 року по 

12 квітня 2013 року, по придбанню Товариством вуглеводневих 
ресурсів, зокрема, мазуту, природного газу, продуктів 
нафтоперероблення рідких та газоподібних тощо, з орієнтовною 
сумою, що перевищує 25 % вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності за 2011 рік та потребують 
затвердження загальними зборами акціонерів; 

- правочини, які будуть вчинятися в період з 13 квітня 2012 року по 
12 квітня 2013 року, по придбанню Товариством електроенергії, 
продажу електроенергії та теплової енергії з орієнтовною сумою, 
що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2011 рік та потребують затвердження 
загальними зборами акціонерів. 

24.2. Правочин, на вчинення якого надано попереднє схвалення, вчиняється 
у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, його 
вчинення (укладення договору у кінцевій редакції*) відбувається після 
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підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на його вчинення. 
24.3. У період з 13.04.2012 року і до 12.04.2013 року, Наглядовій раді 

Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення 
Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що може бути предметом таких 
господарських правочинів більше 25 % вартості активів за даними 
річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік. 

По двадцять п'ятому питанню Порядку денного: 
«Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків 
вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 
13 квітня 2012 року по 12 квітня 2013 року (включно), із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» 

Слухали Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича. 

Вартість активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової 
звітності за 2011 рік складає 1 539 650, 00 тис. грн.. 

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності 
Товариства в 2012 - 2013 роках, у Товариства виникне необхідність в укладенні з 
іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 50 
відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 
рік. 

У відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», всі 
правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 50 % вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності потребують затвердження 
загальними зборами акціонерів. Якщо на дату проведення загальних зборів 
неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним 
товариством в ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть 
прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

Оскільки зборами затверджуються правочини, сума за якими перевищує 
50 відсотків вартості активів, рішення у відповідності до ст. 70 Закону України 
«Про акціонерні товариства», приймається більш як 50 % голосів акціонерів 
від їх загальної кількості. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 25. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 25 Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 02.04.2012 р.) 

Підрахунок голосів здійснено Лічильної комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості 
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голосів товариства: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 220 960 000 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 115 456 Голосів 97,81 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 4 844 544 Голосів 2,19% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх 

загальної кількості. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 24 від 13.04.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
25.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності 

Товариства на 2012 - 2013 роки, у відповідності до Закону України "Про 
акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514—VI), надати попереднє 
схвалення господарського значного правочину, який може вчинятись 
Товариством у період з 13.04.2012 року і до 12.04.2013 року (включно), 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом 
даного господарського правочину, більше 50 % вартості активів 

, Товариства за данимц річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме: 
- правочини, які будуть вчинятися в період з 13 квітня 2012 року по 

12 квітня 2013 року, по придбанню Товариством вуглеводневих 
ресурсів, зокрема, мазуту, природного газу, продуктів 
нафтоперероблення рідких та газоподібних тощо, з орієнтовною 
сумою, що перевищує 50 % вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності за 2011 рік, та потребують 
затвердження загальними зборами акціонерів; 

- правочини, які будуть вчинятися в період з 13 квітня 2012 року по 
12 квітня 2013 року, по придбанню Товариством електроенергії, 
продажу електроенергії та теплової енергії з орієнтовною сумою, 
що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2011 рік, та потребують затвердження 
загальними зборами акціонерів. 

25.2. Правочин, на вчинення якого надано попереднє схвалення, вчиняється 
у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, його 
вчинення (укладення договору у кінцевій редакції") відбувається після 
підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на його вчинення. 

25.3. У період з 13.04.2012 року і до 12.04.2013 року, Наглядовій раді 
Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення 
Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що може бути предметом таких 
господарських правочинів, більше 50 % вартості активів за даними 
річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік. 

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пан Ярміш 
Євгеній Сергійович повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з 
усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. 
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Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» оголошено закритими. 

На підставі прийнятого 13.04.2012 р. загальними зборами акціонерів рішення, 
повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів 
акціонерів Товариства, скликаних на 13.04.2012 р. прошені. 

Головуючий на загальних зборах акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Секретар загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Голова Правління 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Фінансовий Директор 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

13 квітня 2012 року 
Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, бфб- 5, 
1-й поверх адміністративної будівлі, актова зала 
закінчення загальних зборів акціонерів о 13.45 год 

Є.С. Ярміш 

іменко 
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ПРОТОКОЛ №19 
загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
(скорочене найменування ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО») 

08 квітня 2013 року 
Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, 
1-й поверх адміністративної будівлі, актова зала 
початок зборів о 18.30 год. 

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі «загальні збори акціонерів») відкрив Голова 
Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пан Засіменко Євген Юрійович, який 
доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів. 

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для 
участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 2-2013/865 
від 05.04.2013 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному 
забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», призначених на 08.04.2013 р., щодо виконання 
повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у 
відповідності до п. 9.19 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 28.03.2013 р.) передані зберігачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР». Рішенням 
Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було призначено Реєстраційну 
комісію загальних зборів акціонерів з числа працівників ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та працівників ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі - «Реєстраційна комісія») (протокол засідання 
Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 28.03.2013 р.), в наступному 
складі: Сергєєва Ірина Петрівна, Дорохов Сергій Анатолійович, Долгушин Олексій 
Анатолійович та Сугейко Віталій Миколайович. 

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії 
Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України 
«Про акціонерні товариства», одноголосно обрано пані Сергєєву Ірину Петрівну. 

(Протокол № 1 від 08.04.2013 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови 
реєстраційної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів). 

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 
акціонерів - Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху 
адміністративної будівлі. 

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів - 10.00 
годин 08.04.2013 р. 

Закінчення реєстрації, у відповідності до повідомлення про проведення 
загальних зборів - об 11.30 год. 08.04.2013 р. 

Під час проведення реєстрації, реєстраційною комісією прийняті рішення про 
подовження реєстрації з 11.30 год. 08.04.2013 р. до 18.30 год. 08.04.2013 р. 

(Протоколи № 2 та № 3 від 08.04.2013 р. засідання Реєстраційної комісії про 
результати реєстрації акціонерів (7х представників) на загальних зборів акціонерів та 
наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів акціонерів). 

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів -
18.30 год. 08.04.2013 р. 

Слово надано Голові Реєстраційної комісії пані Сергєєвій Ірині Петрівні, яка 



повідомила наступне: 
Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних 

зборах акціонерів, проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників 
іменних цінних паперів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 02.04.2013 року в 
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із 
зазначенням кількості голосів кожного акціонера. 

Згідно зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів 
станом на 24.00 год. 02.04.2013 року (переліком акціонерів), загальна чисельність 
акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», включених до переліку акціонерів та які 
мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить 8 625 (вісім тисяч 
шістсот двадцять п'ять) осіб. 

На дату складання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних 
паперів на 24.00 год. 02.04.2013 року, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до 
дня проведення загальних зборів акціонерів, на особовому рахунку емітента не 
обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій. 

Статутний капітал ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» становить 55 240 000,00 грн. 
(п'ятдесят п'ять мільйонів двісті сорок тисяч гривень 00 копійок), статутний капітал 
розподілено на 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч) 
штук простих іменних акції, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять 
п'ять копійок) кожна. 

Згідно зі складеним Реєстраційною комісією протоколом № 4 засідання 
Реєстраційної комісії від 08.04.2013 року, для участі у загальних зборах акціонерів 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» зареєструвалось 11 (одинадцять) акціонерів (їх 
представників), яким належить 216 304 831 (двісті шістнадцять мільйонів триста 
чотири тисячі вісімсот тридцять одна) штука простих іменних акцій (голосів). 

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 08.04.2013 р. у загальних 
зборах акціонерів, підписано Головою Реєстраційної комісії. 

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах акціонерів, додається до протоколу загальних зборів акціонерів). 

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

На момент закінчення реєстрації акціонерів - 18.30 год. 08.04.2013 р. 
Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах 
акціонерів, які сукупно є власниками 97,8932 % голосуючих акцій ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати 
участь у голосуванні). Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не емітовано, а для участі у загальних зборах акціонерів 
зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків 
голосуючих акцій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», відповідно до ст. 41 Закону 
України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано 
наявність кворуму загальних зборів акціонерів 08.04.2013 р. 

(Протокол N8 4 від 08.04.2013 р. засідання Реєстраційної комісії про результати 
реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборів акціонерів та наявність 
кворуму додається до протоколу загальних зборів акціонерів). 

Голова Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пан Засіменко Євген 
Юрійович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, 
який було доведено до кожного акціонера ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в порядку, 
передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
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2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
' «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

4. Звіт Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році та прийняття рішення за наслідками 
розгляду відповідного звіту. 

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2012 році та прийняття 
рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. 

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту і висновків. 

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 
2012 рік. 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

9. Обрання членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
10. Обрання Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
13. Обрання Голови Наглядової ради ПА Т «ПОЛТАВА ОБЛЕНЕРГО». 
14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з 

Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру 
їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛВНЕРГО». 
17. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з 

Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру 
їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

19. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2012 
році. 

20. Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами 
роботи в 2001 - 2011 роках. 

21. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2001 -
2012 роках. 

22. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів. 

23. Внесення змін до статуту ПА Т «ПОЛТАВА ОБЛЕНЕРГО». 
24. Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Фінансового 

директора та Ревізійну комісію ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
25. Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або 

послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік. 

26. Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або 
послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік. 

27. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або 
послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які 
можуть вчинятись товариством у період з 08 квітня 2013 року по 07 квітня 2014 року 
(включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

28. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або 
послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які 
можуть вчинятись товариством у період з 08 квітня 2013 року по 07 квітня 2014 року 
(включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

До обрання складу лічильної комісії (надалі - «Лічильна комісія»), Головою 
Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» паном Засіменко Євгеном Юрійовичем 
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запропоновано підрахунок голосів проводити Реєстраційній комісії з оформленням 
відповідних протоколів про підсумки голосування. 

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло. 

Оскільки загальні збори акціонерів є правомочними, Головою Правління ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» паном Засіменко Євгеном Юрійовичем оголошено 
загальні збори акціонерів відкритими, загальні збори акціонерів перейшли до 
розгляду першого питання порядку денного. 

По першому питанню Порядку денного: 
«Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх 
повноважень» 

Слухали Голову Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку 
голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних 
зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними 
протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням 
проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати 
Лічильну комісію та затвердити її склад. 

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та працівників ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», якими виконувались повноваження реєстраційної комісії 
загальних зборів, з відповідним затвердженням укладеного між ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Договору на виконання операцій по інформаційному та 
організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, скликаних 
на 08.04.2013 р., яким передбачена можливість виконання ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» повноважень 
лічильної комісії на загальних зборах. 

Враховуючи, що кількість власників простих акцій ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у 
відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», 
запропоновано затвердити у кількості 4-х осіб. 

На підставі доповіді, Головою Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» паном 
Засіменко Євгеном Юрійовичем запропоновано прийняти рішення, проект якого 
міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на 
загальних зборах акціонерів. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 1. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Реєстраційною комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00% 
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Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 5 від 08.04.2013 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки 

голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу 
загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у наступному складі: 
• Сергєєва Ірина Петрівна - Голова лічильної комісії; 
• Дорохов Сергій Анатолійович - Секретар лічильної комісії; 
• Долгушин Олексій Анатолійович - член лічильної комісії; 
• Сугейко Віталій Миколайович - член лічильної комісії. 

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту 
завершення річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», скликаних на 08.04.2013 р. 

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

порядку денного здійснює Лічильна комісія. 

Голова Лічильної комісії пані Сергєєва Ірина Петрівна, у порядку, 
передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснила 
присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на 
загальних зборах акціонерів, а саме: 

- голосування з усіх питань на загальних зборах акціонерів 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 у разі, 
якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у 
разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не 
враховуються під час підрахунку голосів; 

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

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

- рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного № 1-11, 13-15, 17-22, 24-25, 
27 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах акціонерів; 

- рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного № 26 та 28 приймаються 
більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості; 

, - рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного № 23 (в разі затвердження 
| змін до статуту товариства) приймається більш як % голосів акціонерів, які зареєструвалися 
її для участі у загальних зборах; 
І - рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного № 12 та 16 приймаються 
,( кумулятивним голосуванням; 
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- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання 
Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до 
протоколу загальних зборів акціонерів; 

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту 
складення протоколу про підсумки голосування. 

По другому питанню Порядку денного: 
«Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Голову Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, яким для проведення загальних зборів акціонерів та 
оформлення протоколу запропоновано обрати до складу Президії загальних зборів 
акціонерів Голову та секретаря, а саме: 

- Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича; 

- Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пані Уманську Олену Петрівну. 

На підставі доповіді, Головою Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
паном Засіменко Євгеном Юрійовичем запропоновано прийняти рішення, проект 
якого міститься в бюлетені для голосування № 2. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 2. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильною комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 1 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича. 
2.2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пані Уманську Олену Петрівну. 
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На підставі прийнятого рішення, далі загальні збори акціонерів веде 
Головуючий на загальних зборах - пан Загорулько Андрій Олександрович. 

По третьому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, яким з метою 
організації проведення загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити 
Регламент проведення загальних зборів. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 3. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 3. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильною комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариству» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 2 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення річних 

загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 
• голосування на загальних зборах здійснювати наступним 
чином: (і) з процедурних 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; 
• прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за 
запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із 
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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. 

По четвертому питанню Порядку денного: 
«Звіт Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2011 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту» 

Слухали Голову Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, який доповів про те, що у 2012 році Правлінням Товариства 
проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства, 
збільшенню прибутку Товариства. 

Основним напрямком роботи Товариства протягом 2012 року було якісне 
забезпечення споживачів Полтавської області електричною енергією. 
Забезпечення необхідного обсягу передачі електроенергії, підтримання якісних 
параметрів роботи електромереж на належному рівні є основою для налагодження 
тривалих та взаємовигідних стосунків зі споживачами, визначальний фактор 
подальшого зростання технічного та економічного потенціалу підприємства. 

Чистий прибуток Товариства склав 217 132 751,62 грн. 
У 2012 році керівництво компанії проводило зважену політику в організації 

оплати праці і матеріального заохочення працівників у межах коштів на оплату 
праці в тарифах на електро- та теплоенергію, затверджених НКРЕ, відповідно до 
Законів України «Про оплату праці», «Про оподаткування прибутку підприємств». 

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам товариства відсутня. 

На закінчення, Голова Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» запропонував 
затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році. 

На підставі доповіді Голови Правління, головуючим на загальних зборах 
акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 4. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 4. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
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«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції' прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 3 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
4.1. Роботу Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році визнати 

задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих 
документів. 

4.2. Затвердити звіт Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про 
результати фінансово-господарської діяльності ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році. 

По п'ятому питанню Порядку денного: 
«Звіт Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2012 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який 
ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради 
Товариства за 2012 рік. 

Пан Загорулько Андрій Олександрович повідомив, що у 2012 році Наглядова 
рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариством здійснювала 
контроль за роботою Правління і Товариства в цілому. 

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2012 році, які винесені на 
затвердження Загальним зборам акціонерів. Робота всього колективу Товариства, 
на думку Наглядової Ради, заслуговує і гідна високої оцінки. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 5. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 5. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
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«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 4 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році 

визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам 
діяльності ПАТ « «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» і положенням його 
установчих документів. 

5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про 
роботу у 2012 році. 

По шостому питанню Порядку денного: 
«Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків» 

Слухали представника акціонера ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», секретара 
загальних зборів акціонерів пані Уманську Олену Петрівну, яка ознайомила 
присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників із звітом Ревізійної 
комісії Товариства за 2012 рік. 

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, 
визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела 
перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, за 
результатами якої було складено відповідний акт. 

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські 
операції підприємства здійснювалися акціонерним товариством відповідно до 
чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена 
відповідно до вимог законодавства. 

Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність підприємства 
підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає 
активи і пасиви станом на 31.12.2012 р. 

На розгляд загальних зборів акціонерів Товариства надано Акт перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
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голосування №6. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 6. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 5 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році 

визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам 
діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» і положенням його 
установчих документів. 

6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році. 

По сьомому питанню Порядку денного: 
«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік» 

Слухали члена Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», фінансового 
Директора пана Мартинюка Сергія Івановича, який ознайомив присутніх на 
Загальних зборах акціонерів та їх представників із річною фінансовою звітністю за 
2012 рік. 

Акціонерів поінформовано про основні показники за даними балансу 
Товариства та ознайомлено з балансом ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» станом на 
31.12.2012 р. (Форма № 1), Звітом про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 
2), Звітом про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звітом про власний 
капітал за 2012 рік (Форма № 4) та примітками до річної фінансової звітності за 
2012 рік. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 7. 

11 



Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 7. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 6 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік. 

По восьмому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і 
членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Г оловуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який 
повідомив, що склад Правління Товариства був затверджений рішенням загальних 
зборів акціонерів від 13.04.2012 року. 

У відповідності до п. 11.2 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Правління 
складається з 4 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства 
строком на 1 рік. 

Враховуючи, що у відповідності до ст. 61 Закону України «Про акціонерні 
товариства» повноваження Голови та членів виконавчого органу припиняються за 
рішенням Наглядової ради, якщо статутом це питання не віднесено до компетенції 
загальних зборів, з урахуванням віднесення пунктом 9.3.27 Статуту ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обрання та припинення повноважень Голови і членів 
Правління до виключної компетенції загальних зборів, акціонерам запропоновано 
прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Правління 
Товариства. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 8. 
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Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 8. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 7 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів'акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
8.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних 

зборів акціонерів 08.04.2013 р.) Голови та членів Правління ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

- Засіменка Євгена Юрійовича - Голови Правління; 
- Ангелової Олени Петрівни - члена Правління, Заступника Голови 
Правління; 
- Мартинюка Сергія Івановича - члена Правління, Фінансового 
директора; 
- Вишар Юрія Васильовича - члена Правління, Заступника 
Фінансового директора; 

та вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних 
зборів акціонерів 08.04.2013 року) Голови та членів Правління ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту 
прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 08.04.2013 р. 

По дев'ятому питанню Порядку денного: 
«Обрання членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, 
що оскільки рішення про припинення повноважень складу Правління Товариства 
прийнято, можливе обрання членів Правління Товариства, згідно кандидатур, які 
представлені та рекомендовані акціонерами Товариства. 

Головуючий на загальних зборах акціонерів Товариства пан Загорулько 
Андрій Олександрович повідомив, що у відповідності до п. 11.2 Статуту ПАТ 
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«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Правління складається з 4 членів, які обираються 
загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 рік. 

Пунктом 9.3.27 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обрання Голови і членів 
Правління віднесено до виключної компетенції загальних зборів, в зв'язку з чим 
акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання складу Правління 
Товариства. 

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 9. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 9. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» ' 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу ПРО 

підсумки голосування. 
(Протокол № 8 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
9.1. Обрати членами Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

- Засіменко Євген Юрійович - член Правління; 
- Ангелова Олена Петрівна - член Правління, Заступник Голови 
Правління; 
- Мартинюк Сергій Іванович - член Правління, Фінансовий 
директор; 
- Вишар Юрій Васильович - член Правління, Заступник 
Фінансового директора. 

9.2. Повноваження новообраних членів Правління ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття 
загальними зборами акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
08.04.2013 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у 
відповідності до Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По десятому питанню Порядку денного: 
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«Обрання Голови Правління,ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів 
про те, що обрання Голови Правління Товариства пунктом 9.3.27 Статуту ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» віднесено до виключної компетенції загальних зборів. 

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Правління 
Товариства. На посаду Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з числа 
обраних членів Правління Товариства запропоновано обрати пана Засіменка 
Євгена Юрійовича. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 10. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 10. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть'участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 9 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
10.1. Обрати на посаду Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

числа обраних членів Правління Товариства пана Засіменка Євгена 
Юрійовича. 

10.2. Вважати повноваження пана Засіменка Євгена Юрійовича на посаді 
Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту 
прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 08.04.2013 року рішення про його обрання, зі 
строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По одинадцятому питанню Порядку денного: 

15 



«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 
Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який 
повідомив, що склад Наглядової ради Товариства був затверджений рішенням 
загальних зборів акціонерів від 13.04.2012 року. 

У відповідності до п. 10.1 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Наглядова 
рада складається з 4 членів, які обираються Загальними зборами строком на один 
рік. 

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно 
прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради 
(членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про 
акціонерні товариства» та п. 9.3.17 Статуту Товариства віднесено до виключної 
компетенції загальних зборів акціонерів, акціонерам запропоновано прийняти 
рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування №11. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 11. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

, Форма і текст бюлетеняидля голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції' прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 10 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних 

зборів акціонерів 08.04.2013 року) Голови та членів Наглядової ради 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

- Компанії JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK.) - Голови 
Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Компанії LARVA INVESTMENTS LIMITED (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС 
ЛІМІТЕД) - члена Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 

16 



- Компанії UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED (УА ЕНЕРДЖІ 
ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) - члена Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Компанії TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН ЕКВІТІС КОРП.) -
члена Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 

та вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних 
зборів акціонерів 08.04.2013 року) Голови та членів Наглядової ради 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з 
моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 
Товариства 08.04.2013 р. 

По дванадцятому питанню Порядку денного: 
«Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, 
що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради 
Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства 
шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та 
рекомендовані акціонерами Товариства. 

Пунктом 10.1 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» встановлено, що 
Наглядова рада складається з 4 членів, які обираються Загальними зборами 
строком на один рік. 

Крім того, рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2011 р. 
було прийняте рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради у 
кількості 4 (чотирьох) осіб. 

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу 
Наглядової ради не вносились, станом на 08.04.2013 р. є встановлений у 
відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний 
склад Наглядової ради у кількості 4 (чотирьох) осіб. 

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової 
ради Товариства. 

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено. 

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час 
підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до 
складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури. 
Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було 
враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку 
кандидатів до складу Наглядової ради. 

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у 
відповідності до ч. З ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» 
затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.03.2013 р.). 

До складу Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» запропоновано 
обрати наступних юридичних осіб-акціонерів: 

№ з/п Найменування І Посада 

1 Компанія JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ 
ГРУП IHK.) Член Наглядової ради 

2 Компанія LARVA INVESTMENTS LIMITED (ЛАРВЕ 
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) Член Наглядової ради 
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3 
Компанія UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING 
LIMITED (УА ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ 
ЛІМІТЕД) 

Член Наглядової ради 

4 Компанія TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН 
ЕКВІТІС КОРП.) Член Наглядової ради 

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуючий на 
загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію. 

Кворум зборів (присутні голоси) 216 304 831 
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному 
питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у 
загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що 
обирається) 

865 219 324 

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті 
кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими 
кандидатами. 

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). 

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати 
наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, 
зазначених у бюлетені для голосування № 12. 

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. З ст. 43 Закону 
України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради 
(Протокол від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування: 

Nie 3/П Найменування / ПІБ кандидата кількість набраних 
голосів 

результат 
проведеного 
голосування 

розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату 

1 Компанія JERSONET GROUP INC. 
(ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK.) 216 304 831 обрання до складу 

2 
Компанія LARVA INVESTMENTS 
LIMITED (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД) 
216 304 831 обрання до складу 

3 

Компанія UA ENERGY 
DISTRIBUTION HOLDING LIMITED 

(УА ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН 
ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) 

216 304 831 обрання до складу 

4 Компанія TILLMAN EQUITIES CORP. 
(ТІЛЛМАН ЕКВІТІС КОРП.) 216 304 831 обрання до складу 
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Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть 
участь у голосуванні 865 219 324 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні 0 
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному 
питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у 
загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що 
обирається) 

865 219 324 

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 №11 від 08.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. 

Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу 
загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
11.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

№ з/п Найменування/ПІБ члена Наглядової ради 

1 Компанія JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK.) 

2 Компанія LARVA INVESTMENTS LIMITED (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС 
ЛІМІТЕД) 

3 Компанія UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED (УА 
ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) 

4 Компанія TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН EKBITIC КОРП.) 

У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», 
повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними 
зборами товариства. 

Строк повноважень складу Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
встановлено п. 10.1 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По тринадцятому питанню Порядку денного: 
«Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів 
про те, що обрання Голови Наглядової ради Товариства пунктами 9.3.17 та 10.9 
Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» віднесено до виключної компетенції 
загальних зборів. 

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Наглядової 
ради Товариства. 

З числа обраних членів Наглядової ради Товариства на посаду Голови 
Наглядової ради запропоновано обрати компанію JERSONET GROUP INC. 
(ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK.). 
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На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 13. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 13. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції' прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається.. прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 12 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
13.1. З числа обраних членів Наглядової ради Товариства обрати Компанію 

JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK.) Головою Наглядової 
ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

13.2. Вважати повноваження Компанії JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ 
ГРУП IHK.) на посаді Голови Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними 
зборами акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 08.04.2013 року 
рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до 
Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По чотирнадцятому питанню Порядку денного: 
«Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження 
кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, 
що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 
33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов 
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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. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні 
товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись 
умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з 
товариством, Головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за 
затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними 
членами Наглядової ради Товариства. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 14. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 14. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 13 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

між ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та обраними Головою та членами 
Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

14.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» укласти та підписати від імені ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» цивільно-правові договори між ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та Головою та членами Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

14.3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами 
Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за цивільно-правовими 
договорами на безоплатній основі. 

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного: 
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«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної 
комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який 
повідомив, що склад Ревізійної комісії Товариства був затверджений рішенням 
загальних зборів акціонерів від 13.04.2012 року. 

У відповідності до п. 12.2 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Ревізійна 
комісія складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами строком на один 
рік. 

З метою обрання нового складу Ревізійної комісії акціонерам запропоновано 
прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії 
(членів Ревізійної комісії). 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 15. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 15. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з Пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 14 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних 

зборів акціонерів 08.04.2013 року) Голови та членів Ревізійної комісії 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

- Герасименко Ганни Станіславівни - Голови Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Титаренко Оксани Григорівни - члена Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- Новікова Петра Вячеславовича - члена Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 

та вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних 
зборів акціонерів 08.04.2013 року) Голови та членів Ревізійної комісії 
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ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з 
моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 
Товариства 08.04.2013 р. 

По шістнадцятому питанню Порядку денного: 
«Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, 
що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії 
Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства 
шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та 
рекомендовані акціонерами Товариства. 

Пунктом 9.3.19 та 12.2 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» встановлено, 
що члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами у складі 3 осіб строком 
на один рік. 

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної 
комісії Товариства. 

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено. 

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час 
підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до 
складу Ревізійної комісії та" запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. 
Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було 
враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку 
кандидатів до складу Ревізійної комісії. 

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у 
відповідності до ч. З ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» 
затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.03.2013 р.). 

До складу Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» запропоновано 
обрати наступних фізичних осіб: 

№ з/п ПІБ Посада 
1 Герасименко Ганна Станіславівна Член Ревізійної комісії 
2 Титаренко Оксана Григорівна Член Ревізійної комісії 
3 Новіков Петро Вячеславович Член Ревізійної комісії 

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на 
загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію: 

Кворум зборів (присутні голоси) 216 304 831 
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному 
питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у 
загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що 
обирається) 

648 914 493 

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті 
кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими 
кандидатами. 

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до 
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складу Ревізійної комісії. 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). 

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати 
наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, 
зазначених у бюлетені для голосування № 16. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 16. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. З ст. 43 Закону 
України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради 
(Протокол від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування: 

3/П Найменування / ПІБ кандидата кількість набраних і результат 
' проведеного ГОЛОСІВ ( голосування 

розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату 
1 Герасименко Ганна Станіславівна 216 304 831 обрання до складу 
2 Титаренко Оксана Григорівна 216 304 831 обрання до складу 
3 Новіков Петро Вячеславович 216 304 831 обрання до складу 

.. ' ••• • V 

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть 
участь у голосуванні 648 914 493 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні 0 
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному 
питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у 
загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що 
обирається) 

648 914 493 

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. 
Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії 

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

підсумки голосування. 
(Протокол № 15 від 08.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. 

Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу 
загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
16.1. Обрати з 08.04.2013 р. членами Ревізійної комісії ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

№з/п ПІБ Посада 
1 Герасименко Ганна Станіславівна Член Ревізійної комісі 
2 Титаренко Оксана Григорівна Член Ревізійної комісі 
3 Новіков Петро Вячеславович Член Ревізійної комісі' 

Строк повноважень складу Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
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встановлено п. 12.2 Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По сімнадцятому питанню Порядку денного: 
«Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів 
про те, що обрання Голови Ревізійної комісії Товариства пунктами 9.3.19 та 12.10 
Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» віднесено до виключної компетенції 
загальних зборів. 

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Ревізійної 
комісії Товариства. На посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства 
запропоновано обрати Герасименко Ганну Станіславівну. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 17. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 17. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 16 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
17.1. З числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства обрати 

Герасименко Ганну Станіславівну Головою Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

17.2. Вважати повноваження Герасименко Ганни Станіславівни на посаді 
Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» дійсними з 
моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 08.04.2013 року рішення про її обрання, зі 
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строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По вісімнадцятому питанню Порядку денного: 
«Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 
укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження 
кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
присутніх акціонерів (представників), що під час підготовки до проведення 
загальних зборів акціонерів, з даного питання порядку денного від акціонерів не 
надано пропозицій щодо затвердження умов договорів (цивільно-правових або 
трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

При цьому було надано пропозицію про залишення даного питання порядку 
денного без розгляду. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запрЬпоновано прийняти ріНіення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 18. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 18. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 17 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
18.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних 

зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» «Затвердження умов 
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договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з 
Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису 
оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного: 
«Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами 
роботи в 2012 році» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів, 
що за результатами роботи Товариства в 2012 році отримано прибуток у розмірі 
217 132 751,62 грн. (двісті сімнадцять мільйонів сто тридцять дві тисячі сімсот 
п'ятдесят одна гривня 62 копійки). Акціонерам запропоновано порядок розподілу 
прибутку. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 19. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 19. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 18 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
19.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 217 132 751,62 грн. (двісті 

сімнадцять мільйонів сто тридцять дві тисячі сімсот п'ятдесят одна 
гривня 62 копійки), отриманий ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 
році. 

19.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, 
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отриманого ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році: 
- до фонду виплати дивідендів відрахувати 59 659 200,00 грн. 
(п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч 
двісті гривень 00 копійок); 

частину чистого прибутку, отриманого ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році, у сумі 157 473 551,62 грн. (сто 
п'ятдесят сім мільйонів чотириста сімдесят три тисячі 
п'ятсот п'ятдесят одна гривня 62 копійки) залишити 
нерозподіленим. 

По двадцятому питанню Порядку денного: 
«Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 
результатами роботи в 2001 - 2011 роках» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
присутніх акціонерів (представників), що під час підготовки до проведення 
загальних зборів акціонерів, з даного питання порядку денного від акціонерів не 
надано пропозицій щодо розподілу прибутку за результатами роботи у 2001 - 2011 
роках. 

При цьому було надано пропозицію про залишення даного питання порядку 
денного без розгляду. 

* » 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 20. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування N3 20. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 19 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
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20.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» «Розподіл 
нерозподіленого прибутку ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 
результатами роботи в 2001 - 2011 роках». 

По двадцять першому питанню Порядку денного: 
«Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2001 - 2012 роках» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
присутніх акціонерів (представників) про пропозицію виплатити акціонерам ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності у 2012 році на 
загальну суму 59 659 200,00 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят 
дев'ять тисяч двісті гривень 00 копійок). 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 21. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування*№ 21. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсуши голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 20 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
21.1. Виплатити акціонерам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» дивіденди за 

результатами діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році на 
загальну суму 59 659 200,00 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот 
п'ятдесят дев'ять тисяч двісті гривень 00 копійок). 
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По двадцять другому питанню Порядку денного: 
«Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими 
акціями ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів, 
що частиною 4 ст. ЗО Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, 
для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства 
встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дана компетенція Наглядової ради, в 
порядку ст. 52 Закону, віднесена до виключної, при цьому ч. З ст. 52 Закону 
передбачено, що питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради 
акціонерного товариства, не можуть вирішуватись іншими органами товариства, 
крім загальних зборів. Враховуючи, що ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні 
товариства» передбачає, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання 
діяльності акціонерного товариства, акціонерам запропоновано встановити розмір 
дивідендів, а також вирішити питання встановлення дати складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 22. 

і и 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 22. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 21 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
22.1. Нараховані за результатами роботи ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 

2012 році дивіденди, що припадають на одну акцію, затвердити у 
розмірі 0,27 грн. (нуль гривень 27 копійок). 

22.2. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за 

зо 



результатами діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році, 
скласти станом на 08.04.2013 р. 

22.3. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за результатами 
діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році: 

- дата початку строку виплати дивідендів -15 квітня 2013 року; 
- дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня 
прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» рішення про виплату дивідендів. 

22.4. Дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 
2012 році виплачувати у готівковій формі (шляхом виплати готівкою 
через касу товариства) та/або у безготівковій формі (шляхом 
перерахуванням коштів на рахунок акціонера). Для проведення 
виплати дивідендів акціонер, що одержує дивіденди, надає 
товариству письмову заяву про форму виплати дивідендів з 
інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві 
про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) 
номером акціонера-одержувача дивідендів. Обов'язок товариства 
виплатити дивіденди акціонеру виникає не раніше дня отримання 
товариством від акціонера письмової заяви, підписаної таким 
акціонером чи його представником, відповідні повноваження якого 
мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою у відповідності до 
чинного законодавства України, та документом, що посвідчує особу 
такого представника акціонера, про форму виплати дивідендів з 
інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві 
про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) 
номером акціонера-одержувача дивідендів. Витрати по оплаті 
товариством переказу дивідендів на банківський рахунок акціонера 
несе акціонер (отримувач дивідендів). Відповідальність за 
своєчасність, достовірність та повноту наданих банківських реквізитів 
покладається на акціонера. 

22.5. Надати згоду на виплату дивідендів, нарахованих за результатами 
діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році, нерезидентам в 
іноземній валюті. Дивіденди, нараховані в українській гривні, 
виплачувати у валютному еквіваленті, а саме у доларах США за 
комерційним курсом на дату придбання валюти в ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» для цілей виплати дивідендів. 

22.6. Правлінню Товариства повідомити осіб, які мають право на 
отримання дивідендів за результатами діяльності ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році, про дату, розмір дивідендів на 
одну акцію, порядок та строк їх виплати, шляхом направлення таким 
особам індивідуальних повідомлень (простими листами або 
поштовими картками) протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня 
прийняття рішення про виплату дивідендів. 

По двадцять третьому питанню Порядку денного: 
«Внесення змін до статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
присутніх акціонерів (представників), що під час підготовки до проведення 
загальних зборів акціонерів, з даного питання порядку денного від акціонерів не 
надано пропозицій щодо змін до Статуту Товариства. 
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При цьому було надано пропозицію про залишення даного питання порядку 
денного без розгляду. 

Оскільки з даного питання порядку денного на затвердження не винесено 
зміни до статуту Товариства, рішення з пропозиції щодо залишення порядку 
денного без розгляду приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 23. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 23. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол N3 22 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
23.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних 

зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» «Внесення змін до 
статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По двадцять третьому питанню Порядку денного: 
«Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, 
Фінансового директора та Ревізійну комісію ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»» 

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив 
присутніх акціонерів (представників), що під час підготовки до проведення 
загальних зборів акціонерів, з даного питання порядку денного від акціонерів не 
надано пропозицій щодо змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, 
Правління, Фінансового директора та Ревізійну комісію ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

При цьому було надано пропозицію про залишення даного питання порядку 
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денного без розгляду. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 24. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 24. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 23 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
24.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних 

зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» «Внесення змін до 
Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, 
Фінансового директора та Ревізійну комісію ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

По двадцять п'ятому питанню Порядку денного: 
«Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, 
робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності 
товариства за 2012 рік» 

Слухали Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича, який повідомив, що вартість активів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності за 2012 рік складає 
1 676 702, 00 тис. грн. 

Правочини, вартість за якими перевищує 25% вартості активів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності за 2012 рік 
потребують, у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», 
затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. 

З правочинами, необхідними до затвердження, акціонерів було ознайомлено. 
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Оскільки зборами затверджуються правочини, ринкова вартість майна, що є 
предметом цього правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 
рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 25. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 25. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 24 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
25.1. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 

17.09.2008 р. (№ 514—VI), затвердити значні правочини, ринкова 
вартість майна, робіт або послуг, що є предметом даних 
господарських правочинів, перевищує 25 % вартості активів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності 
товариства за 2012 рік, а саме: 

- правочин по реалізації ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» теплової 
енергії у вигляді пари (Договір постачання № 593 (1069/3/2111) від 
18.03.2010 року з ПАО ТФПНК «Укртатнафта», граничною 
вартістю на рік 700 млн. грн.); 
- правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір на 
купівлю-продаж природного газу № 2677-ПР від 31.07.2012 року в 
період з 01.08.2012р. по 31.12.2012 року з НАК «Нафтогаз України» 
граничною вартістю на період його дії 638 346 043,42 грн.). 

По двадцять шостому питанню Порядку денного: 
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«Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, 
робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності 
товариства за 2012 рік» 

Слухали Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича, який повідомив, що вартість активів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності за 2012 рік складає 
1 676 702, 00 тис. грн. 

Правочини, вартість за якими перевищує 50% вартості активів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності за 2012 рік 
потребують, у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», 
затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. 

З правочинами, необхідними до затвердження, акціонерів було ознайомлено. 

Оскільки зборами затверджуються правочини, сума за якими перевищує 50 
відсотків вартості активів, рішення щодо пропозицій з даного питання, у 
відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається 
більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 26. 

' Проект рішення винесена на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 26. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції', здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції' прораховані від загальної кількості 

голосів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 
Загальна кількість голосів акціонерного 
товариства 220 960 000 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 97,89 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 4 655 169 Голосів 2,11 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх 

загальної кількості. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 25 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
26.1. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 

17.09.2008 р. (№ 514—VI), затвердити значні правочини, ринкова 
вартість майна, робіт або послуг, що є предметом даних 
господарських правочинів, перевищує 50 % вартості активів ПАТ 
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«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними . річної фінансової звітності 
товариства за 2012 рік, а саме: 

правочин по придбанню ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
електроенергії (Договір Na 4265/02/1973 від 26.09.2007 року з ДП 
«Енергоринок» щодо закупівлі електроенергії граничною 
вартістю на рік 1 500 млн. грн.); 

правочин по реалізації ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
електроенергії (Договір № 5316/01/481 від 24.02.2009 року з ДП 
«Енергоринок» щодо продажу електроенергії граничною 
вартістю на рік 1 500 млн. грн.); 
- правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір на 
купівлю-продаж природного газу № 73/15-ПР від 28.12.2012 року з 
HAK «Нафтогаз України» граничною вартістю на період його дії 
1 515 256 631,34 грн.); 
- правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір на 
купівлю-продаж природного газу № 4145 від 25.12.2012 року в 
період з 01.12.2012р. по 31.12.2013р. з TOB «Компанія 
«Енергоальянс» граничною вартістю на період його дії 
1 524 906 775,66 грн.). 

По двадцять сьомому питанню Порядку денного: 
«Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків 
вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 
08 квітня 2013 року по 07 квітня 2014 року (включно), із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» 

Слухали Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича, який повідомив, що вартість активів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності за 2012 рік складає 
1 676 702, 00 тис. грн. 

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності 
Товариства в 2013 - 2014 роках, у Товариства може виникнути необхідність в 
укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може 
перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності за 2012 рік. 

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, 
ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25% вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, потребують 
затвердження загальними зборами акціонерів. 

Оскільки на дату проведення зборів неможливо надати конкретні та остаточні 
пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення 
загальних зборів, у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні 
товариства», загальним зборам акціонерів запропоновано прийняти рішення про 
попереднє схвалення вчинення Товариством значних господарських правочинів, 
ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказану суму. 

Акціонерів повідомлено про характер значних правочинів та їх граничну 
сукупну вартість. 

Оскільки зборами затверджуються правочини, ринкова вартість майна, що є 
предметом цього правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 
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рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 27. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 27. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 

100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 216 304 831 Голосів 100,00% 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 100,00% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0% 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол N3 26 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
27.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності 

Товариства на 2013 - 2014 роки, на підставі ч. З ст. 70 Закону України 
«Про акціонерні товариства», попередньо схвалити значні правочини 
(якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом 
даних господарських правочинів, перевищує 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік), 
які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської 
діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме: 

- правочинів по придбанню Товариством вуглеводневих ресурсів, 
зокрема, мазуту, природного газу, продуктів нафтоперероблення 
рідких та газоподібних тощо, з вартістю даних правочинів, що 
перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2012 рік; 
- правочинів по придбанню Товариством електроенергії, продажу 
електроенергії та теплової енергії, з вартістю даних правочинів, 
що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2012 рік. 

27.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, 
вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого 
законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) 
відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства 
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згоди на їх вчинення., 
27.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати 

проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо 
вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів, вказаних в 
пункті 27.1. цього рішення за умови підтвердження Наглядовою радою 
Товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл 
вимагається згідно Статуту Товариства. 

27.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, 
Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди 
на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо 
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом 
таких господарських правочинів, більше 25 % вартості активів за 
даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік. 

По двадцять восьмому питанню Порядку денного: 
«Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків 
вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 
08 квітня 2013 року по 07 квітня 2014 року (включно), із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» 

Слухали Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана 
Мартинюка Сергія Івановича, який повідомив, що вартість активів ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності за 2012 рік складає 
1 676 702, 00 тис. грн. 

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності 
Товариства в 2013 - 2014 роках, у Товариства може виникнути необхідність в 
укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може 
перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності за 2012 рік. 

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, 
ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 50% вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, потребують 
затвердження загальними зборами акціонерів. 

Оскільки на дату проведення зборів неможливо надати конкретні та остаточні 
пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення 
загальних зборів, у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні 
товариства», загальним зборам акціонерів запропоновано прийняти рішення про 
попереднє схвалення вчинення Товариством значних господарських правочинів, 
ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказану суму. 

Акціонерів повідомлено про характер значних правочинів та їх граничну 
сукупну вартість. 

Оскільки зборами затверджуються правочини, сума за якими перевищує 50 
відсотків вартості активів, рішення щодо пропозицій з даного питання, у 
відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається 
більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 28. 
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Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 
бюлетеню для голосування № 28. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої 
пропозиції, здійснено Лічильної комісією. 

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. З ст. 43 Закону України 
«Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол 
засідання Наглядової ради від 28.03.2013 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості 

голосів ПАТ«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 
Загальна кількість голосів акціонерного 
товариства 220 960 000 Голосів 100,00 % 

Голосувало «За» 216 304 831 Голосів 97,89 % 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0% 
Не брали участь у голосуванні 4 655 169 Голосів 2,11 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0% 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх 

загальної кількості. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 
(Протокол № 27 від 08.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до 
протоколу загальних зборів*акціонерів). 

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
28.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності 

Товариства на 2013 - 2014 роки, на підставі ч. З ст. 70 Закону України 
«Про акціонерні товариства», попередньо схвалити значні правочини 
(якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом 
даних господарських правочинів, перевищує 50 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік), 
які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської 
діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме: 

- правочинів по придбанню Товариством вуглеводневих ресурсів, 
зокрема, мазуту, природного газу, продуктів нафтоперероблення 
рідких та газоподібних тощо, з вартістю даних правочинів, що 
перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2012 рік; 
- правочинів по придбанню Товариством електроенергії, продажу 
електроенергії та теплової енергії, з вартістю даних правочинів, 
що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2012 рік. 

28.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, 
вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого 
законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції*) 
відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства 
згоди на їх вчинення. 

28.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати 
проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо 
вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів, вказаних в 
пункті 28.1. цього рішення за умови підтвердження Наглядовою радою 
Товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл 
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вимагається згідно Статуту Товариства. 
28.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів 

Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди 
на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо 
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом 
таких господарських правочинів, більше 50 % вартості активів за 
даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік. 

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пан 
Загорулько Андрій Олександрович повідомив, що всі питання по Порядку денному 
розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті 
відповідні рішення. 

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» оголошено закритими. 

На підставі прийнятого 08.04.2013 р. загальними зборами акціонерів рішення, 
повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів 
акціонерів Товариства, скликаних на 08.04.2013 о., поипинені. 

Фінансовий Директор 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Голова Правління 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Секретар загальних зборів ак 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Головуючий на загальних збс 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНЬГС 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

08 квітня 2013 року 
Україна, м. Полтава, вул. Стариі 
1-й поверх адміністративної будівлі, актова зала 
закінчення загальних зборів акціонерів о 20.15 год. 
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ПРОТОКОЛ № 20 
позачергових загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
(скорочене найменування – ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" або "Товариство") 

 
25 липня 2016 року  
Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5,  
в приміщенні спортивного залу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  
початок зборів о 13.00 год.  

 
Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (надалі "позачергові загальні збори 
акціонерів") відкрив Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пан Засіменко 
Євген Юрійович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів. 

 
Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пан Засіменко Євген 

Юрійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

 
Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для 

участі у позачергових загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору 
№2-2016/1391 от 05.07.2016 р. про надання послуг по інформаційному та 
організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", призначених на 25.07.2016 р., щодо 
виконання повноважень реєстраційної комісії, долучено депозитарну установу ТОВ 
"ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", у відповідності до п. 9.19 Статуту Товариства та рішення 
Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (протокол засідання Наглядової 
ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 05.07.2016 р.) призначено Реєстраційну 
комісію позачергових загальних зборів акціонерів з числа працівників 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" та 
працівників ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (надалі – "Реєстраційна комісія") 
(протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 05.07.2016 
р.), в наступному складі: Дорохов Сергій Анатолійович, Долгушин Олексій 
Анатолійович, Черпаков Ігор Анатолійович, Вишар Юрій Васильович. 

 
До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії 

загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону 
України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пана Дорохова Сергія 
Анатолійовича.  

(Протокол № 1 від 25.07.2016 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови 
реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів). 

 
Позачергові загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови 

реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів. 
 
Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 

25.07.2016 р. 
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у  загальних зборах – 12.30 годин 

25.07.2016 р. 
Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у  загальних зборах – 

Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністративної 
будівлі. 

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 станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 



 
2 

проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.07.2016 року в 
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із 
зазначенням кількості голосів кожного акціонера.  

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до 
дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.07.2016 року, 
загальна чисельність акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", включених до 
переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить       
8 626 (вісім тисяч шістсот двадцять шість) осіб.  

Статутний капітал ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" становить 55 240 000,00 грн. 
(п’ятдесят п’ять мільйонів двісті сорок тисяч гривень 00 копійок), статутний капітал 
розподілено на 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят тисяч) 
штук простих іменних акції, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять 
п’ять копійок) кожна. 

На дату складання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних 
паперів на 24.00 год. 19.07.2016 року, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до 
дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, на особовому рахунку 
емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих 
іменних акцій.  

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему 
України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний 
звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір 
про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити 
переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з 
дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив 
вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах 
емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента. 

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 
219 380 185 (двісті дев’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч сто вісімдесят 
п’ять) штук; кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних 
зборах 1 579 815 (один мільйон п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч вісімсот п'ятнадцять) 
штук. 

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у позачергових загальних зборах акціонерів, кількість голосуючих акцій, відносно 
якої визначається кворум, становить 219 380 185 (двісті дев’ятнадцять мільйонів 
триста вісімдесят тисяч сто вісімдесят п’ять) штук. 

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",  для участі зареєструвалось 16 (шістнадцять) акціонерів 
(їх представників), яким належить 164 819 947 (сто шістдесят чотири мільйони 
вісімсот дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот сорок сім) штук простих іменних акцій 
(голосів), з яких: 

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при 
визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 9 261 (дев’ять тисяч 
двісті шістдесят одна) штука; 

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 164 810 686 (сто 
шістдесят чотири мільйони вісімсот десять тисяч шістсот вісімдесят шість) штук. 

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових 
загальних зборах, додається до протоколу  загальних зборів). 
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Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів – 12:30 год. 25.07.2016 року 
- реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 75,1256% голосуючих акцій  
(від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні 
в органах емітента). Враховуючи, що для участі у позачергових загальних зборах 
акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків 
голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні 
товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму позачергових 
загальних зборів 25 липня 2016 року. 

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження 
кожного учасника. 

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 25.07.2016 року у позачергових 
загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії. 

Протягом реєстрації видано 10 (десять) комплектів бюлетенів для голосування, 
погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) – 1 (одне) рішення. 

(Протокол № 2 від 25.07.2016 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації 
акціонерів (їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів та наявність кворуму 
додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів). 

 
Відповідно до частини 5 статті 47, пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України 

"Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства було прийнято 
рішення (протокол засідання Наглядової ради від 05 липня 2016 року) про 
затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів. 

 
Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пан Засіменко Євген 

Юрійович ознайомив присутніх із порядком денним позачергових загальних зборів 
акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, 
передбаченому законодавством України та Статутом Товариства: 

 

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".  

4. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 14.04.2016 року. 

5. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів 
Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

6. Обрання членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 
7. Обрання Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 
8. Про затвердження умов та укладення трудових договорів з Головою та членами 

Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 
9. Про затвердження нової організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) та обрання 

(призначення) окремих працівників ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", а також 
затвердження умов трудових договорів з окремими працівниками ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та особливостей їх роботи. 

11. Прийняття рішення про затвердження (схвалення, погодження) правочинів та 
документів, які оформлювались та підписувались від імені ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з 27.05.2016 року до 25.07.2016 року. 

12. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, прийнятих (вчинених) 
Правлінням ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 – 2015 роках. 

13. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 
 
До обрання складу лічильної комісії Голова Правління ПАТ 
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"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пан Засіменко Євген Юрійович запропонував підрахунок 
голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів, у відповідності до п. 9.21 
Статуту Товариства. 

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло. 
 
Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення 

голосування на загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 
Закону України "Про акціонерні товариства"), а саме: 

- голосування з усіх питань на 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. 
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 відповідного 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 акціонерів після 
складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки 
голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів; 

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з 
моменту складення протоколу про підсумки голосування. 

 
Оскільки позачергові загальні збори акціонерів є правомочними, Головою 

Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" паном Засіменко Євгеном Юрійовичем 
оголошено позачергові загальні збори акціонерів відкритими, позачергові загальні 
збори акціонерів перейшли до розгляду першого питання порядку денного. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По першому питанню Порядку денного: 
"Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та прийняття рішення про припинення їх 
повноважень" 

 
Слухали Голову Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Засіменка 

Євгена Юрійовича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку 
голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на позачергових 
загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними 
протоколами, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням 
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проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, 
запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.  

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" та працівників ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", якими виконувались повноваження реєстраційної комісії 
позачергових загальних зборів, з відповідним затвердженням укладеного між 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" 
та ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Договору на виконання операцій по 
інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів, скликаних на 25.07.2016 р., яким передбачена 
можливість виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" повноважень лічильної комісії на позачергових загальних 
зборах. 

Враховуючи, що кількість власників простих акцій ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у 
відповідності до ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства",  запропоновано 
затвердити у кількості 4-х осіб. 

 
На підставі доповіді, Головою Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" паном 

Засіменко Євгеном Юрійовичем запропоновано прийняти рішення, проект якого 
міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на 
позачергових загальних зборах акціонерів. 

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 1.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією, у відповідності до п. у відповідності 
до п. 9.21 Статуту Товариства. 

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 
відсотків:  
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 164 810 686 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 100,00 % 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

(Протокол № 3 від 25.07.2016 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування 
з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу позачергових загальних 
зборів акціонерів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії). 

 
Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 

голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з 
пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших 
питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на 
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позачергових загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі 
лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" депозитарну установу ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-
РЕЄСТР", з відповідним затвердженням умов договору про надання 
послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 
призначених на 25.07.2016 р.  

- Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у наступному складі: 
- Дорохов Сергій Анатолійович - Голова лічильної комісії 
- Долгушин Олексій Анатолійович – член лічильної комісії; 
- Черпаков Ігор Анатолійович - член лічильної комісії; 
- Вишар Юрій Васильович - член лічильної комісії. 

- Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту 
завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", скликаних на 25.07.2016 р. 

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

порядку денного здійснює Лічильна комісія. 
Голова Лічильної комісії пан Дорохов Сергій Анатолійович, доповів присутнім 

акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на позачергових 
загальних зборах акціонерів у порядку передбаченому ст. 42, 43 Закону України 
"Про акціонерні товариства". 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По другому питанню Порядку денного: 
"Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"" 
 

Слухали Голову Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Засіменка 
Євгена Юрійовича, яким для проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу Президії позачергових 
загальних зборів акціонерів Голову та секретаря, а саме: 

- Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів                                 
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Загорулька Андрія Олександровича; 

- Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів                          
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Терещука Олександра Олександровича. 

 
На підставі доповіді, Головою Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" паном 

Засіменко Євгеном Юрійовичем запропоновано прийняти рішення, проект якого 
міститься в бюлетені для голосування № 2.  

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 2.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 

відсотків:  
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 164 810 686 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 100,00 % 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 



 
7 

Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

(Протокол № 1 від 25.07.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів). 

 
Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича. 
- Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Терещука Олександра Олександровича. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

На підставі прийнятого рішення, далі позачергові загальні збори 
акціонерів веде Головуючий на позачергових загальних зборах - пан 
Загорулько Андрій Олександрович. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По третьому питанню Порядку денного: 
"Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"" 
 

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича, яким з метою 
організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів запропоновано 
затвердити Регламент проведення позачергових загальних зборів. 

 
На підставі доповіді, головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів 

запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 3.  

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 3.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 

відсотків:  
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 164 810 686 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 100,00 % 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
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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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

(Протокол № 2 від 25.07.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів). 
 
Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних 

зборів: 
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. 
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку 

денного - до 3 хвилин. 
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. 
- для виступів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 

слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та 
представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та 
бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю позачергових загальних 
зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій. 

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по 
питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді 
Голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту 
початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням 
прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та 
засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. 

- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для 
голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного 
законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані 
учасникам позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для 
голосування. 

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного 
голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, 
засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком 
печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. 

- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення 
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова 

позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він 

відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні 
підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого 
представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є 
акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). 
акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або 
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту 
рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу 
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням 
(кумулятивне голосування). 

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів. 

- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він 
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не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення. 

- допускається фіксація технічними засобами ходу позачергових загальних 
зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення 
ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається 
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, 
пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з 
питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого 
голосування без використання бюлетенів для голосування). 

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими 
особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на позачергові 
загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів 
масової інформації).  

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. 
Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може 
перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня 
приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які 
зареєструвалися  для  участі  в  позачергових загальних  зборах. 

- позачергові загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати 
черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  
зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше 
трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
позачергових загальних зборах. 

- на позачергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань 
порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту 
рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для 
голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.  

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами 
Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. 

- протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова 
та Секретар позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 
Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства.  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По четвертому питанню Порядку денного: 
"Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 14.04.2016 року" 
 

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича, який 
запропонував присутнім акціонерам та їх представникам прийняти рішення, проект 
якого міститься в бюлетені для голосування № 4.  

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 4.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 

відсотків:  
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 164 810 686 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 100,00 % 
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Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

(Протокол № 3 від 25.07.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів). 
 
Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті на засіданні 

Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 14.04.2016 року. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По п’ятому питанню Порядку денного: 
"Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і 
членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"" 
 

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, 
що у відповідності до п. 11.2 Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", Правління 
складається з 4 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства. 
З метою прийняття наступного рішення про обрання членів Правління, 
запропоновано підтримати пропозицію щодо припинення повноважень діючих 
членів Правління.  

 
На підставі доповіді, головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів 

запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 5.  

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 5.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 

відсотків:  
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 164 810 686 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 100,00 % 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
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. 



 
11 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

(Протокол № 4 від 25.07.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів). 
 
Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.07.2016 р. 

позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") 
Голови та членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

- Вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.07.2016 р. 
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") 
Голови та членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" такими, що 
втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення позачерговими 
загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016 
р. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По шостому питанню Порядку денного: 
"Обрання членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"" 
 

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, 
що оскільки рішення про припинення повноважень складу Правління Товариства 
прийнято, можливе обрання членів Правління Товариства, згідно кандидатур, які 
представлені та рекомендовані акціонерами Товариства. 

Головуючий на загальних зборах акціонерів Товариства пан Загорулько 
Андрій Олександрович повідомив, що у відповідності до п. 11.2 Статуту ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", Правління складається з 4 членів, які обираються 
загальними зборами акціонерів Товариства.  

Пунктом 9.3.27 Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" обрання Голови і членів 
Правління віднесено до виключної компетенції загальних зборів, в зв’язку з чим 
акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання складу Правління 
Товариства. 

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено. 
 
На підставі доповіді, головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів 

запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 6.  

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 6.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 

відсотків:  
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 164 810 686 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 100,00 % 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % 
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Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

(Протокол № 5 від 25.07.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів). 
 
Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- Обрати членами Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО": 

- Засіменко Євген Юрійович – член Правління; 
- Ангелова Олена Петрівна – член Правління, Заступник Голови 

Правління; 
- Стройний Руслан Вікторович – член Правління, Фінансовий 

директор; 
- Стріков Владислав Євгенович – член Правління, Заступник 

Фінансового директора. 
- Повноваження новообраних членів Правління ПАТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вважати дійсними з моменту прийняття 
позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016р. рішення про їх обрання, зі строком 
повноважень у відповідності до Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По сьомому питанню Порядку денного: 
"Обрання Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"" 
 

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів 
про те, що обрання Голови Правління Товариства пунктом 9.3.27 Статуту ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" віднесено до виключної компетенції позачергових 
загальних зборів. 

 
Таким чином, позачергові загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову 

Правління Товариства. На посаду Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
з числа обраних членів Правління Товариства запропоновано обрати пана 
Засіменка Євгена Юрійовича. 

 
На підставі доповіді, головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів 

запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 7.  

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 7.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 

відсотків:  
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 164 810 686 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 100,00 % 
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Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

(Протокол № 6 від 25.07.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів). 
 
Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- Обрати Засіменка Євгена Юрійовича на посаду Голови Правління ПАТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 
- Вважати повноваження Засіменка Євгена Юрійовича на посаді Голови 

Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" дійсними з моменту прийняття 
позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016 року рішення про його обрання, зі 
строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По восьмому питанню Порядку денного: 
"Про затвердження умов та укладення трудових договорів з Головою та 
членами Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"" 
 

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича, який 
запропонував затвердити умови трудових договорів (контрактів) із Головою та 
членами Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

 
На підставі доповіді, головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів 

запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 8.  

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 8.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 

відсотків:  
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 164 810 686 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 100,00 % 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
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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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

(Протокол № 7 від 25.07.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів). 
 
Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- Затвердити умови трудових договорів (контрактів) із Головою та 

членами Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 
- Доручити Голові Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" укласти 

та підписати від імені ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" трудові договори 
(контракти) з новообраними Головою та членами Правління ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По дев'ятому питанню Порядку денного: 
"Про затвердження нової організаційної структури ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"" 
 

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича, який 
запропонував затвердити нову організаційну структуру ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", з якою присутніх було ознайомлено.  

 
На підставі доповіді, головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів 

запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 9.  

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 9.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 

відсотків:  
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 164 810 686 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 100,00 % 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

(Протокол № 8 від 25.07.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів). 
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Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- Внести зміни до організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 

шляхом викладення її в новій редакції. 
- Затвердити організаційну структуру ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій 

редакції. 
- Вважати затверджену організаційну структуру ПАТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції такою, що набуває чинності 
25.07.2016 року. 

- На період до внесення змін до Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 
внесення змін до організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
здійснювати виключно рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

- Працівники ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які прямо або опосередковано 
підпорядковані Заступнику Голови Правління з фінансових питань ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (а саме: начальник фінансово-економічного 
управління, працівники економічного відділу, працівники фінансового 
відділу), приймаються на роботу та звільняються, притягаються до 
дисциплінарної відповідальності, виключно за попереднім письмовим 
погодженням із Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Умови праці та умови оплати праці зазначених 
в цьому пункті працівників ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які прямо або 
опосередковано підпорядковані Заступнику Голови Правління з 
фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", також визначаються та 
змінюються виключно за попереднім письмовим погодженням із 
Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

- Зобов’язати Головного бухгалтера ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (або 
особу, що виконує обов’язки Головного бухгалтера ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") надавати на запити Заступника Голови 
Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (або 
начальника фінансово-економічного управління ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") будь-яку наявну в бухгалтерії інформацію, без 
будь-якого додаткового погодження. Інформація має бути надана не 
пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідного запиту. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По десятому питанню Порядку денного: 
"Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) та обрання 
(призначення) окремих працівників ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", а також 
затвердження умов трудових договорів з окремими працівниками ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та особливостей їх роботи" 
 

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича, яким 
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 10.  

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 10.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 
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Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 

відсотків:  
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 164 810 686 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 100,00 % 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

(Протокол № 9 від 25.07.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів). 
 
Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- Відкликати Мартинюка Сергія Івановича з посади Заступника Голови 

Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 
- Вважати повноваження Мартинюка Сергія Івановича на посаді 

Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" такими, що припинені з моменту прийняття 
цього рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016 року. 

- Відкликати Вишара Юрія Васильовича з посади начальника фінансово-
економічного управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

- Вважати повноваження Вишара Юрія Васильовича на посаді начальника 
фінансово-економічного управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
такими, що припинені з моменту прийняття цього рішення 
позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016 року. 

- Обрати (призначити) Мартинюка Сергія Івановича (паспорт серії КН 
370283, виданий 04 квітня 1997 року Київським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській області, ідентифікаційний номер 2723014975) Заступником 
Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

- Вважати повноваження Мартинюка Сергія Івановича в якості Заступника 
Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
такими, що набувають чинності з моменту прийняття позачерговими 
загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016р. 
рішення про його обрання (призначення). 

- Затвердити умови трудового договору із Заступником Голови Правління 
з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Мартинюком Сергієм 
Івановичем. 

- Доручити Голові Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
підписати від імені ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" трудовий договір із 
Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Мартинюком Сергієм Івановичем. 

- На період до внесення змін до Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 
призначення (обрання), звільнення та притягнення до дисциплінарної 
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відповідальності Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" здійснювати виключно рішенням Загальних 
зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Умови праці та умови 
оплати праці Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" змінюються виключно рішенням Загальних 
зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

- Обрати Вишара Юрія Васильовича (паспорт: серії КН № 674901, виданий 
13 липня 1998 року Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській 
області, ідентифікаційний номер: 2667721094) начальником фінансово-
економічного управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

- Вважати повноваження Вишара Юрія Васильовича в якості начальника 
фінансово-економічного управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
такими, що набувають чинності з моменту прийняття позачерговими 
загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016р. 
рішення про його обрання. 

- Затвердити умови трудового договору з начальником фінансово-
економічного управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Вишаром Юрієм 
Васильовичем. 

- Доручити Голові Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
підписати від імені ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" трудовий договір з 
начальником фінансово-економічного управління ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Вишаром Юрієм Васильовичем. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По одинадцятому питанню Порядку денного: 
"Прийняття рішення про затвердження (схвалення, погодження) правочинів 
та документів, які оформлювались та підписувались від імені ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з 27.05.2016 року до 25.07.2016 року" 
 

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича, який 
запропонував прийняти рішення про затвердження (схвалення, погодження) 
правочинів та документів, які оформлювались та підписувались від імені ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у період з 27.05.2016 року до 25.07.2016 року.  

 
На підставі доповіді, головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів 

запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 11.  

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 11.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 

відсотків:  
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 164 810 686 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 100,00 % 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
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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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

(Протокол № 10 від 25.07.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів). 
 
Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- Затвердити (схвалити, погодити) всі правочини та документи, які 

оформлювались та підписувались Головою Правління/Заступником 
Голови Правління та тимчасово виконуючим обов’язки Фінансового 
директора/тимчасово виконуючим обов’язки Заступника Фінансового 
директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з 27.05.2016 року до 25.07.2016 
року (включно). 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По дванадцятому питанню Порядку денного: 
"Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, прийнятих 
(вчинених) Правлінням ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 – 2015 роках" 
 

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича, який 
запропонував прийняти рішення про затвердження значних правочинів, прийнятих 
(вчинених) Правлінням ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період 2013 – 2015 років, з 
якими акціонерів (їх представників) було ознайомлено.  

 
На підставі доповіді, головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів 

запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 12.  

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 12.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів ПАТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО":  
Загальна кількість голосів акціонерного товариства 220 960 000 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 74,59 % 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 56 149 314 Голосів 25,41 % 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
Рішення з цього питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх 

загальної кількості. 
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 

голосування. 
(Протокол № 11 від 25.07.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 

Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів). 
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Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- Затвердити значні правочини, прийняті (вчинені) Правлінням ПАТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 – 2015 роках (Додаток до протоколу №1). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По тринадцятому питанню Порядку денного: 
"Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"" 
 

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, 
що вартість активів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за даними річної фінансової 
звітності за 2015 рік складає 3 417, 17 млн. грн. 

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності 
Товариства в 2016 – 2017 роках, у Товариства виникає та може виникнути 
необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких 
може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2015 рік.  

З правочинами, необхідними до затвердження у відповідності до ст. 70 Закону 
України "Про акціонерні товариства", акціонерів було ознайомлено. 

Крім того, оскільки на дату проведення зборів неможливо надати вичерпний 
перелік конкретних та остаточних  пропозицій щодо вчинення значних правочинів 
протягом року від дати проведення позачергових загальних зборів, у відповідності 
до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", загальним зборам акціонерів 
запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством 
значних господарських правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими 
буде перевищувати 25 та 50% вартості активів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 
даними річної фінансової звітності за 2015 рік. 

Оскільки зборами затверджуються правочини, сума за якими перевищує 25 та 
50 відсотків вартості активів, рішення щодо пропозицій з даного питання, у 
відповідності до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", приймається 
більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

 
На підставі доповіді, головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів 

запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для 
голосування № 13.  

 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням 

бюлетеню для голосування № 13.  
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради від 05.07.2016 р.). 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів ПАТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО":  
Загальна кількість голосів акціонерного товариства 220 960 000 Голосів 100,00 % 
    
Голосувало "За"  164 810 686 Голосів 74,59 % 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % 
Не брали участь у голосуванні 56 149 314 Голосів 25,41 % 

Рішення прийняте. 
Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів. 
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Рішення з цього питання приймається більш як  50 % голосів акціонерів від їх 
загальної кількості. 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

(Протокол № 12 від 25.07.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів). 
 
Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення: 
- З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності ПАТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на 2016 – 2017 роки, надати попередню згоду на 
вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності 
значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення 
цих позачергових загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів 
перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме: 
- правочини по придбанню ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вуглеводневих 

ресурсів, зокрема, мазуту, природного газу, продуктів 
нафтоперероблення рідких та газоподібних тощо, з орієнтовною 
сумою, що перевищує 25 % вартості активів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за даними річної фінансової звітності за 2015 
рік та потребують затвердження загальними зборами акціонерів; 

- правочини по придбанню ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" електроенергії, 
продажу електроенергії та теплової енергії з орієнтовною сумою, 
що перевищує 25% вартості активів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 
даними річної фінансової звітності за 2015 рік та потребують 
затвердження загальними зборами акціонерів. 

- правочини по придбанню ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вуглеводневих 
ресурсів, зокрема, мазуту, природного газу, продуктів 
нафтоперероблення рідких та газоподібних тощо, з орієнтовною 
сумою, що перевищує 50 % вартості активів ПАТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за даними річної фінансової звітності за 2015 
рік, та потребують затвердження загальними зборами акціонерів; 

- правочини по придбанню ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" електроенергії, 
продажу електроенергії та теплової енергії з орієнтовною сумою, 
що перевищує 50% вартості активів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 
даними річної фінансової звітності за 2015 рік, та потребують 
затвердження загальними зборами акціонерів. 

- Значні правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, 
вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого 
законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) 
відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди 
на їх вчинення.  

- Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати 
проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі 
необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних 
правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради 
Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту 
Товариства та даного рішення позачергових загальних зборів акціонерів.  

- Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних 
зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження 
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