Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
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29.04.2014

М.П.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00131305
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський, 01001, м.Київ, Площа Iвана Франка, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)207-61-49 (044)207-67-43
6. Електронна поштова адреса
vku@kievenergo.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi папери України" 80

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://kyivenergo.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Пункт 3. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не
заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
не приймало участi в створеннi юридичних осiб;
Пункт 4. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнено у
зв'язку з тим, що посада корпоративного секретаря не вводилася, а також
Корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений;
Пункт 5. "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнено у зв'язку з тим,
що протягом звiтного перiоду рейтингова оцiнка ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не
проводилась.
Пункт 6. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i
вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" – на момент створення ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" її засновником була
держава в особi Мiнiстерства енергетики України, iнформацiя щодо коду
ЄДРПОУ Мiнiстерства енергетики України вiдсутня.
Пункт 12.1) «iнформацiя про випуски акцiй емiтента» - Протягом звiтного
перiоду ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не здiйснювало емiсiю акцiй.ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" є емiтентом простих iменних акцiй бездокументарної форми
iснування, номiнальна вартiсть 0,25 грн., свiдоцтво про реєстрацiю випуску:
102/10/1/10 вiд 31.05.2010, видане Тер. управлiнням Державної комiсiї з

цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй обл., обсяг емiсiї
становить - 108364280 шт., з яких 27091071 шт. передано до статутного
капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї "Енергетичка компаня України".
Пункт 12.2) « iнформацiя про облiгацiї емiтента» - не заповнено у зв'язку з
тим, що облiгацiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не випускалися та не включенi до
лiстингу i до бiржового ринку.
Пункт 12.3). "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом»
незаповнено у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не
випускало.
Пункт 12.4) «iнформацiя про похiднi цiннi папери» - не заповнено у зв'язку з
тим, що похiднi цiннi папери ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не випускало.
Пункт 15. «Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» не заповнено у зв'язку з тим, що випуску боргових цiнних паперiв за звiтнiй
перiод не було.
Пункт 18. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не заповнено у
зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було випуску iпотечних
облiгацiй.
Пункт 19. "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не
заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного
покриття.
Пункт 19.1) «Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його
спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з
цим iпотечним покриттям» -" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом
звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 19.2) « Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного
покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду» -" не заповнено у зв'язку з
тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 19.3) «Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного
покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного
покриття» - " не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не
було iпотечного покриття.
Пункт 19.4) «Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних
облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного
перiоду» -" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було
iпотечного покриття.
Пункт 19.5) "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних
облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом
на кiнець звiтного року» -" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного
перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 20. "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного
покриття" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було
iпотечного покриття.
Пункт 21 «"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не заповнено у
зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було випуску iпотечних
облiгацiй.
Пункт 22. "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнено у зв'язку
з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечних активiв.
Пункт 23. "Основнi вiдомостi про ФОН"незаповнено у зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду не було ФОН.

Пункт 24. "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не заповнено у зв'язку
з тим, що протягом звiтного перiоду не було ФОН.
Пункт 25. "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не
заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було ФОН.
Пункт 26. "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не заповнено у зв'язку з
тим, що протягом звiтного перiоду не було ФОН.
Пункт 27. "Правила ФОН" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного
перiоду не було ФОН.
Пункт 30. "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку" незаповнено у зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi.
Пункт 31. "Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку" - Звiт про рух грошових коштiв (за
непрямим методом) в ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не складається (у паперовiй формi
не надаємо, у електроннiй формi- через технiчнi особливостi програми Simple
XML Reports - заповнюемо "0").
Пункт 32 "Звiт про стан об'єкта нерухомостi"(у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнено у зв'язку з тим,
що цiльовi облiгацiї не випускалися.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 769840
3. Дата проведення державної реєстрації
12.04.2003
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
27091070
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
25
8. Середня кількість працівників (осіб)
12218
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.11 Виробництво електроенергiї,
35.13 Розподiлення електроенергiї
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря
10. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; Наглядова рада Товариства;
Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) - Генеральний директор Товариства; Ревiзiйна
комiсiя Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26008962497792
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
5) МФО банку

334851
6) поточний рахунок
260061049/840
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Виконавчий
орган Київської
мiської ради
АВ
03.02.2012
(київська
№597526
мiська
державна
адмiнiстрацiя)

Централiзоване водопостачання

Опис

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї

АГ
04.05.2011
№500347

Виробництво електричної енергiї

Опис

Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними)
електричними мережами

Опис

Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом

Опис

Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних
джерел енергiї

11.01.2017

Нацiональна
комiсiя
регулювання
електроенергетики
України
(НКРЕ)

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї - безстроково. Питання
продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

АГ №
578469

14.07.2011

Нацiональна
комiсiя
регулювання
електроенергетики
України
(НКРЕ)

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї - безстроково. Питання
продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

АГ №
578468

14.07.2011

Нацiональна
комiсiя
регулювання
електроенергетики
України
(НКРЕ)

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї - безстроково. Питання
продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

АГ №
500425

03.08.2011

Нацiональна
комiсiя
регулювання

02.08.2021

електроенергетики
України
(НКРЕ)
Опис

Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва
теплової енергiї на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i
когенерацiйних установках та установках з використанням
нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї)

Опис

Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими
(розподiльчими) тепловими мережами

Опис

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї

АД №
041822

Опис

На право провадження дiяльностi з використання джерел
iонiзуючого випромiнювання

Опис

Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2
таблицi IV) «Перелiку наркотичних засобiв, психотропних

19.09.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АД №
041823

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
02.10.2012
регулювання у
сферi
комунальних
послуг

19.09.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АД №
041824

Постачання теплової енергiї

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
02.10.2012
регулювання у
сферi
комунальних
послуг

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
02.10.2012
регулювання у
сферi
комунальних
послуг

19.09.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АА №
002710

11.08.2010

Пiвнiчна
державна
iнспекцiя з
ядерної та
радiацiйної
безпеки
Державної
iнспекцiї
ядерного
регулюванн

11.08.2015

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.
АВ №
592621

11.08.2010

Державний
комiтет

04.08.2016

речовин i прекурсорiв"

України з
питань
контролю за
наркотиками
Опис

Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами
(зберiгання, видалення)

Опис

Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв
архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком)

Опис

Надання послуг телефонного зв’язку (крiм вiдомчих об’єктiв) –
мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом
створення власної мережi ємнiстю понад 1 000 (однiєї тисячi)
абонентських номерiв на територiї м. Києва
Опис

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з
одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог
до перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї (спецiальностi
(професiї) та лiцензованi обсяги прийому вказанi у додатку)
Опис

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з
одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог
до перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї (спецiальностi
(професiї) та лiцензованi обсяги прийому вказанi у додатку)
Опис

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв
автомобiльним транспортом

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АГ №
594606

12.05.2011

Мiнiстерство
екологiї та
природних
ресурсiв
України

14.02.2016

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АГ №
576586

29.04.2011

Мiнiстерство
регiонального
розвитку та
будiвництва
України
Державна
архiтектурнобудiвельна
iнспекцi

21.09.2015

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АВ №
583139

Нацiональна
комiсiя з
30.05.2011
питань
регулювання
зв’язку України

24.12.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АЕ №
285464

08.11.2013

Мiнiстерство
освiти i науки
України

30.05.2016

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АВ №
586052

Мiнiстерство
освiти i науки,
23.08.2011
молодi та
спорту України

30.06.2014

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АГ №
587708

Мiнiстерство
транспорту та
26.07.2011
Необмежена
зв’язку України
Головна

державна
iнспекцiя на
автомобiльному
транспортi
Опис

Термiн дiї лiцензiї - безстроково. Питання
продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фоменко Олександр Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 013516 25.07.1995 Кiровськм РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ПАТ «Енергопостачальна компанiя «Днiпрообленерго»
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.01.2012 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
- представляє Товариство у вiдносинах з iншими органами, органiзацiями та громадянами як в
Українi, так i за її межами; вiд iменi Товариства видає накази, проводить переговори i пiдписує
вiдповiднi угоди; визначає та розподiляє обов’язки мiж директорами та їх заступниками,
спрямовує та координує їх дiяльнiсть та дiяльнiсть фiлiалiв, СВП, представництв, дочiрнiх
пiдприємств та усiх iнших пiдроздiлiв Товариства; здiйснює iншi повноваження, визначенi
Статутом, чинним законодавством України, державними та галузевими нормативними
документами;
- безпосередньо, а також через виконавчого директора та керiвникiв iнших пiдроздiлiв Товариства
здiйснює оперативне управлiння Товариством, забезпечує його прибуткову дiяльнiсть, ефективне
використання та збереження майна Товариства, забезпечує дотримання положень Статуту та
внутрiшнiх нормативних документiв Товариства;
- згiдно iз Статутом визначає, планує i координує всi види дiяльностi Товариства; визначає
напрями розвитку Товариства у формуваннi фiнансової, цiнової, кредитно-банкiвської, податкової
та страхової полiтики, соцiальної та зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
- через виконавчого директора та директорiв дирекцiй за напрямами дiяльностi здiйснює

керiвництво Апаратом управлiння Товариства
безпосередньо керує:
- виконавчим директором; фiнансовим директором, директором з управлiння персоналом,
директором з правового забезпечення, директором безпеки, комерцiйним директором, директором
зi стратегiї, директором комунiкацiй, директором охорони працi та техногенної безпеки,
директором фiлiалу «Енергосервiс» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
- радником Генерального директора;
- режимно-секретним вiддiлом;
- департаментом органiзацiйного забезпечення;
- iнформацiйно-консультацiйним центром по роботi iз споживачами електричної енергiї;
- департаментом операцiйних полiпшень;
- проектним офiсом.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - визначається умовами
трудового договору; Непогашеної судимостi немає;
Змiни в персональному складi - за 2013 рiк змiни в персональному складi не вiдбувалось.
Стаж керiвної роботи - 15 рокiв;
Перелiк попереднiх посад:
- генеральний директор ПАТ «Днiпрообленерго»; Голова правлiння, генеральний директор ВАТ
"ПЕМ - "Енерговугiлля"; головний iнженер, заступник головного iнженера, заступник головного
iнженера з перспективного розвитку електричних мереж - начальник служби перспективного
розвитку ТОВ "Сервiс-Iнвест".
Обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер-керiвник департаменту бухгалтерського облiку ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мєняйло Вiкторiя Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВС 075768 05.01.2000 Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй обл.
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Менеджер з облiку та звiтностi ТОВ "ДТЕК Сгрвiс"
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.08.2012 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки, Основнi завдання головного бухгалтера-керiвника департаменту
бухгалтерського облiку.

Основними завданнями департаменту бухгалтерського облiку є:
2.1. Органiзацiя бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
2.2. Забезпечення повного та достовiрного вiдображення iнформацiї, що мiститься у прийнятих до
облiку первинних документах, на рахунках бухгалтерського облiку.
2.3. Вiдображення обсягiв виробленої продукцiї, виконаних робiт, наданих послуг, придбаних
товарiв, їх реалiзацiї, фактичних витрат на виготовлення продукцiї (робiт, послуг) чи придбання
товарiв, аналiз собiвартостi виробленої продукцiї та визначення кiнцевих результатiв дiяльностi
Товариства.
2.4 Складання на базi даних бухгалтерського облiку фiнансової, податкової, статистичної та iншої
звiтностi i своєчасне її надання у встановленi термiни до вiдповiдних державних та галузевих
органiв.
2.5. Контроль за збереженням майна Товариства.
2.6. Органiзацiя планування та прогнозування сплати податку на прибуток та ПДВ.
2.7. Розробка нормативних документiв Товариства з бухгалтерського облiку.
2.8. Формування повної та достовiрної iнформацiї про господарськi процеси та результати
дiяльностi Товариства, необхiдної для оперативного керiвництва та управлiння.
3. Функцiї головного бухгалтера-керiвника департаменту бухгалтерського облiку.
До функцiй департаменту бухгалтерського облiку належать:
3.1. Визначення облiкової полiтики Товариства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики,
вибiр форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi Товариства та органiзацiї
виробництва, особливостей її органiзацiйної структури та технологiї оброблення облiкових даних.
3.2. Ведення достовiрного бухгалтерського облiку необоротних активiв.
3.3. Ведення достовiрного бухгалтерського облiку оборотних активiв.
3.4. Ведення достовiрного бухгалтерського облiку власного капiталу.
3.5. Ведення достовiрного бухгалтерського облiку за елементами витрат дiяльностi Товариства.
3.6. Ведення достовiрного бухгалтерського облiку нарахування заробiтної плати..
3.7. Своєчасне документальне оформлення виробленої продукцiї.
3.8. Ведення достовiрного бухгалтерського облiку довгострокових зобов’язань.
3.9. Ведення достовiрного бухгалтерського облiку поточних зобов'язань.
3.10. Ведення достовiрного бухгалтерського облiку коштiв, розрахункiв та iнших активiв.
3.11. Ведення достовiрного бухгалтерського облiку формуванням доходiв та результатiв дiяльностi
Товариства.
3.12. Участь у проведеннi економiчного аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi
Компанiї за даними бухгалтерського облiку та звiтностi з метою виявлення
внутрiшньогосподарських резервiв та усунення непродуктивних втрат.
3.13. Забезпечення наявностi первинної документацiї щодо кожної господарської операцiї та
своєчасного оброблення первинних документiв, яка даватиме змогу визначити кiлькiсть, термiни
надходження та витрати сировини, матерiалiв, палива, iнших матерiальних цiнностей, випуск та
реалiзацiю готової продукцiї, тощо.
3.14. Забезпечення повного вiдображення усiх витрат Товариства та спiвставлення витрат з
доходами, виявлення результатiв кожного господарського процесу та загальних фiнансових
результатiв дiяльностi Товариства.
3.15. Забезпечення дотримання вимог касової дисциплiни, порядку виписки чекiв та зберiгання
чекових книжок, дотримання законностi списання з бухгалтерських балансiв дебiторської
заборгованостi, нестач та iнших втрат.
3.16. Своєчасне i правильне оформлення результатiв iнвентаризацiї, контроль за її проведенням.
3.17. Участь у своєчасному оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням
втрат вiд нестач, розкраданням грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей.
3.18. Розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського облiку та правил документообiгу,
регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi та контролю за господарськими операцiями.
3.19. Полiпшення системи iнформацiйного забезпечення облiкових операцiй та шляхiв
проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв.
3.20. Впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського

облiку з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства.
3.21. Забезпечення пiдготовки оброблення документiв, регiстрiв та звiтностi для
збереження їх протягом встановленого законодавством України термiну, контролю за зберiганням
бухгалтерських документiв, оформлення та передання їх у встановленому порядку до архiву.
3.22. Участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi
Товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення
внутрiшньогосподарських резервiв.
3.23. Дотримання законодавства, внутрiшнiх розпорядчих документiв при списаннi основних
засобiв та товарно – матерiальних цiнностей .
Надання методичної допомоги працiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства з
питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - винагорода не виплачувалася.
За виконання обов'язкiв заробiтна плата виплачувалася згiдно з штатним розписом; Непогашеної
судимостi немає.
Змiни в персональному складi - За звiтнiй перiод змiн не вiдбувалось.
Стаж керiвної роботи - 11 рокiв;
Перелiк попереднiх посад:
- бухгалтер, заступник головного бухгалтера ВАТ "Макiївський скляний завод";
- бухгалтер, провiдний бухгалтер,заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ТОВ
"Техремпоставка";
- менеджер з облiку та звiтностi ТОВ "ДТЕК Сервiс".
Обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", Голова Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Плачков Iван Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 038986 25.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Президент ТОВ "Велес"
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.01.2012 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - вiдповiдно до умов Договору з
членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";

Змiни в персональному складi - за 2013 рiк змiни в персональному складi не вiдбувалися.
Непогашеної судимостi немає.
Стаж керiвної роботи - 20 рокiв;
Перелiк попереднiх посад:
- Головний iнженер, в.о. Генерального директора, Голова правлiння АК "Київенерго";
- Мiнiстр енергетики України;
-Голова Одеської обласної державної адмiнiстрацiї;
- Радник Президента України;
- Заступник Керiвника Державного управлiння справами;
- Президент ТОВ «Велес».
Обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - iнформацiя вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"; Заступник Голови Наглядової ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 174860 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посадова особа є юридичною особою.
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.01.2012 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - вiдповiдно до умов Договору з
Членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - посадова
особа є юридичною особою .
Змiни в персональному складi - за 2013 рiк змiни в персональному складi не вiдбувалися.
Стаж керiвної роботи - посадова особа є юридичною особою.
Перелiк попереднiх посад- посадова особа є юридичною особою.
Обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах- посадова особа є юридичною
особою.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"; Секретар Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДТЕК"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 34225325 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посадова особа є юридичною особою.
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.01.2012 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - вiдповiдно до умов Договору з
Членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - посадова
особа є юридичною особою .
Змiни в персональному складi -за 2013 рiк змiни в персональному складi не вiдбувалися.
Стаж керiвної роботи - посадова особа є юридичною особою.
Перелiк попереднiх посад- посадова особа є юридичною особою.
Обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах- посадова особа є юридичною
особою.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 32984271 4) рік народження**
0
5) освіта**
-

6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посадова особа є юридичною особою.
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.01.2012 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - вiдповiдно до умов Договору з
Членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - посадова
особа є юридичною особою .
Змiни в персональному складi - за 2013 рiк змiни в персональному складi не вiдбувалися.
Стаж керiвної роботи - посадова особа є юридичною особою.
Перелiк попереднiх посад- посадова особа є юридичною особою
Обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах- посадова особа є юридичною
особою.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ДТЕК IНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS B.V.)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 34284942 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посадова особа є юридичною особою.
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.01.2012 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - вiдповiдно до умов Договору з
Членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - посадова
особа є юридичною особою .

Змiни в персональному складi - за 2013 рiк змiни в персональному складi не вiдбувалися.
Стаж керiвної роботи - посадова особа є юридичною особою.
Перелiк попереднiх посад- посадова особа є юридичною особою
Обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах- посадова особа є юридичною
особою.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 34334895 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посадова особа є юридичною особою.
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.01.2012 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - вiдповiдно до умов Договору з
Членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - посадова
особа є юридичною особою .
Змiни в персональному складi -за 2013 рiк змiни в персональному складi не вiдбувалися.
Стаж керiвної роботи - посадова особа є юридичною особою.
Перелiк попереднiх посад- посадова особа є юридичною особою
Обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах- посадова особа є юридичною
особою.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнездiлова Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
- - не надано згоди на розкриття iнформацiї
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник Департаменту бухгалтерського облiку ТОВ «ДТЕК Сервiс».
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.01.2012 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - винагорода не виплачувалась;
Непогашеної судимостi немає.
Змiни в персональному складi - Ревiзiйною комiсiєю ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 14.03.2013 було
прийнято рiшення про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства Гнездiлової Олени
Миколаївни.
Перелiк попереднiх посад:
- ТОВ «ДТЕК» - керiвник вiддiлу бухгалтерського облiку;
- ТОВ «ДТЕК Сервiс» - керiвник Департаменту бухгалтерського облiку.
Данi наведенi не в повному обсязi у зв'язку з тим, що посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волкова Вiкторiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - не надано згоди на розкриття iнформацiї
4) рік народження**
1975
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ДТЕК», головний спецiалiст Департаменту по корпоративному внутрiшньому аудиту.

8) дата обрання та термін, на який обрано
23.01.2012 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ;
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - винагорода не виплачувалась;
Непогашеної судимостi немає.
Змiни в персональному складi - Ревiзiйною комiсiєю ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 14.03.2013 було
прйнято рiшення про переобрання Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО". Замiсть
Волкової Вiкторiї Миколаївни було обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Гнездiлову Олену
Миколаївну.
Перелiк попереднiх посад:
- ТОВ «Донецька аудиторська компанiя», аудитор;
- ТОВ «ДТЕК», головний спецiалiст Департаменту по корпоративному внутрiшньому аудиту.
Данi наведенi не в повному обсязi у зв'язку з тим, що посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салоїд Олена Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВС 983131 28.03.2001 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй обл.
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Днiпроенерго».
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.01.2012 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - винагорода не виплачувалась;
Непогашеної судимостi немає.
Змiни в персональному складi -за 2013 рiк змiни в персональному складi не вiдбувалися.
Стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад:
- Начальник Управлiння бухгалтерського облiку i звiтностi - головний бухгалтер НАК
«Енергетична компанiя України»;

- Член Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ВАТ «Запорiжжяобленрго»,
ПАТ «Донецькобленерго»;
- Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Днiпроенерго».
Обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах - НАК "Енергетична компанiя
України".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
Дата
Прізвище, ім'я, по
видачі, орган, який
внесення
батькові посадової
видав)* або
до
особи
ідентифікаційний код за
реєстру
ЄДРПОУ юридичної
особи
4

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

5

6

7

8

9

10

прості
іменні

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

1

2

3

Генеральний
директор ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

Фоменко
Олександр
Валерiйович

ВА 013516 15.07.1995
Кiровським РВ ДМУ
УМВС України в
Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтеркерiвник
департаменту
бухгалтерського
облiку ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

Мєняйло Вiкторiя
Петрiвна

ВС 075768 05.01.2000
Кiровським РВ
Макiївського МУ УМВС
України в Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради
ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО";
Голова Наглядової
ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

Плачков Iван
Васильович

СН 038986 28.12.2005
Печерським РУ ГУ МВС
України в м. Києв

417

0.0004

417

0

0

0

Член Наглядової ради
ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО";
Заступник Голови
Наглядової ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

ДТЕК ХОЛДIНГЗ
ЛIМIТЕД (DTEK
HOLDINGS
LIMITED)

- 174860 -

58617292

54.0928

58617292

0

0

0

Член Наглядової ради
ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО";
Секретар Наглядової
ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ДТЕК"

- 34225325 -

19831502

18.3008

19831502

0

0

0

Член Наглядової ради
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Нацiональна
акцiонерна
компанiя
"Енергетична
компанiя України"

- 32984271 -

27091071

25

27091071

0

0

0

Член Наглядової ради
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

ДТЕК
IНВЕСТМЕНТС
Б.В. (DTEK
INVESTMENTS
B.V.)

- 34284942 -

5

0.0000046

5

0

0

0

Член Наглядової ради
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

ДТЕК ХОЛДIНГЗ
Б.В. (DTEK
HOLDINGS B.V.)

- 34334895 -

5

0.0000046

5

0

0

0

Голова ревiзiйної
комiсiї ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»
Член Ревiзiйної
комiсiї ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

Гнездiлова Олена
Миколаївна

- - не надано згоду на
розкриття

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

Волкова Вiкторiя
Миколаївна

- - не надано згоди на
розкриття

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

Салоїд Олена
Олександрiвна

ВС 983131 Харцизьким
МВ УМВС України в
Донецькiй обл.

1

0.0000009

1

0

0

0

97.3940101

105540293

0

0

0

Усього 105540293
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Нацiональна
акцiонерна компанiя
"Енергетична
компанiя України"

32984271

01001 Україна м. Київ
Шевченкiвський м.Київ
вул. Хрещатик, 34

27091071

25

27091071

0

0

0

ДТЕК ХОЛДIНГЗ
ЛIМIТЕД (DTEK
HOLDINGS
LIMITED)

174860

1066 Кiпр - Nikosia
Theministiki Dervi St.3

58617292

54.0928

58617292

0

0

0

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ДТЕК"

34225325

83055 Україна
Донецька - м.Донецьк
вул. Шевченка,11

19758002

18.3008

19758002

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)
Усього 105466365

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
97.3936

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні
105466365

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

чергові

позачергові
X
05.03.2013
97.56588

Особа, що iнiцiювала проведення Загальних зборiв: Наглядова рада ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
Пропозицiй доповнити перелiк питань до порядку денного зборiв не було.
ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА ВКЛЮЧЕНI
ТАКI ПИТАННЯ:
1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових
Загальних зборiв Товариства.
2. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть.

Опис

З першого питання порядку денного: “за” -105669183 голосiв-99,94573%; “проти”-49000 голосiв 0,04634%; “утримались” -0 голосiв -0%; “не дiйсних та тих, що не проголосували” -8381 голосiв 0,00793%.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах
Товариства.
З першого питання порядку денного "Обрання Лiчильної комiсiї Товариства. Затвердження
регламенту роботи рiчних Загальних зборiв Товариства" Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ: 1.1
Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв Товариства у наступному складi: Голова
Лiчильної комiсiї: Бойко Андрiй Валентинович. Члени Лiчильної комiсiї: Федорова Надiя
Володимирiвна; Цвiров Леонiд Євгенович; Титаренко Галина Володимирiвна; Моргун Iгор
Миколайович; Румпа Олександр Юрiйович; Талалаєнко Олег Вадимович; Iєвлева Ольга Геннадiївна;
Заїка Оксана Сергiївна. 1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборiв Товариства
(додається).
З другого питання порядку денного: “за” -78535419 голосiв-72,47353%; “проти”-27168574 голосiв 25,07152%; “утримались” -12093 голосiв -0,01116%; “не дiйсних та тих, що не проголосували” -10478
голосiв -0,00967%. 2.1 Рiшення прийнято бiльш як 50(п’ятдесятьма) вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд
їх загальної кiлькостi. З другого питання порядку денного «Про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть» Загальнi збори
Товариства ВИРIШИЛИ: Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати
прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства значних правочинiв у зв’язку iз залученням
компанiєю DTEK Holdings B.V., юридичною особою за законодавством Нiдерландiв, реєстрацiйний
номер 34334895, що має юридичну адресу: бул. Схiпхол 231, Тауєр Б, 5-й поверх, 1118 BH,
Амстердам Схiпхол, Нiдерланди, та/або юридичними особами, в яких DTEK Holdings B.V. прямо або
опосередковано володiє бiльш як 60% акцiй або корпоративних прав та якi є Активами (Assets) DTEK
Holdings B.V. (далi – «Пов’язанi особи»), фiнансування на суму до 1 500 000 000 (одного мiльярда
п’ятисот мiльйонiв) доларiв США (далi – «Гранична сукупна вартiсть фiнансування») шляхом
випуску боргових цiнних паперiв на внутрiшнiх та/або мiжнародних ринках капiталу з процентною
ставкою i термiнами погашення, передбаченими умовами розмiщення вiдповiдних боргових цiнних
паперiв (далi – «Фiнансування»), зокрема, надання Товариством поруки (у якостi поручителя, або
iншим чином), надання Товариством будь-яких iнших зобов’язань щодо вiдшкодування будь-яких
збиткiв, витрат та iнших сум будь-якого характеру та виду з метою забезпечення виконання
Товариством всiх платiжних зобов’язань Товариства та Пов’язаних осiб (i) за залученим
Фiнансуванням та/або у зв’язку з обмiном або викупом, повним чи частковим, боргових цiнних
паперiв та (ii) за iншими документами, що укладаються у зв’язку з випуском, обмiном або викупом
боргових цiнних паперiв, шляхом укладання договору поруки (далi – «Договiр поруки») та будь-яких
iнших договорiв (незалежно вiд строку їх дiї та вартостi товарiв, робiт та послуг, що є їх предметом,
але з урахуванням того, що така вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень i iнших
документiв, включаючи, але не обмежуючись, усiма та будь-якими додатками до договорiв, що
зазначенi вище (далi – «Транзакцiйнi документи»), та/або додаткових угод про внесення змiн до
Договору поруки та будь-яких iнших Транзакцiйних документiв, якi повиннi укладатися, видаватися,
випускатися або пiдписуватися Товариством згiдно або у зв'язку з випуском, обмiном або викупом,
повним чи частковим, боргових цiнних паперiв.

2.2 Прийняти рiшення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього
рiшення Загальними зборами Товариства правочинiв з Пов’язаними особами, якi є правочинами iз
заiнтересованiстю у розумiннi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства», за умови, що вони
вiдносяться до правочинiв, визначених у п.2.1 цього протоколу. 2.3 Встановити, що укладання,
видання, випуск та/або пiдписання Товариством Договору поруки та iнших Транзакцiйних документiв
вiдповiдно до п.п. 2.1. – 2.2. цього протоколу здiйснюється на наступних умовах: 2.3.1. Наглядова
рада Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства
остаточно визначає та погоджує умови Договору поруки, а також визначає перелiк Транзакцiйних
документiв, укладання, пiдписання, отримання чи видання яких Товариством здiйснюється пiсля
отримання погодження Наглядової ради Товариства; 2.3.2. Укладання Товариством у подальшому
додаткових угод, якi змiнюють основнi умови Договору поруки здiйснюється за рiшенням Наглядової
ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства, якщо
такi змiни основних умов не пов’язанi зi збiльшенням Граничної сукупної вартостi фiнансування;
2.3.3. Укладання Пов’язаними особами Транзакцiйних документiв, зобов’язання за якими
забезпечуються за Договором поруки, погоджено вiдповiдними органами управлiння таких
Пов’язаних осiб вiдповiдно до їх установчих (статутних) документiв; 2.3.4. У подальшому
Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або
особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на пiдставi довiреностi, без необхiдностi
отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства має
право вести переговори, визначати умови, укладати, пiдписувати, отримувати, видавати та/або
вручати вiд iменi Товариства Договiр поруки та будь-якi iншi Транзакцiйнi документи, а також
додатковi угоди (договори, контракти тощо) про внесення змiн до Договору поруки та будь-яких
iнших Транзакцiйних документiв, з урахуванням обмежень, встановлених п. 2.3.1 та 2.3.2. цього
протоколу.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
22.04.2013
97.54401
Особа, що iнiцiювала проведення Загальних зборiв: Наглядова рада ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
Пропозицiй доповнити перелiк питань до порядку денного зборiв не було.
ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА ВКЛЮЧЕНI
ТАКI ПИТАННЯ:
1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. Затвердження регламенту роботи рiчних
Загальних зборiв Товариства.
2. Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2012 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк.
6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi.
7. Нарахування та виплата частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2012
роцi.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
9. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть.
З першого питання порядку денного: “за” -105687425 голосiв-99,98540%; “проти”-0 голосiв -0%;
“утримались” -5956 голосiв -0,00563%; “не дiйсних та тих, що не проголосували” -9478 голосiв 0,00897%.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах
Товариства.
З першого питання порядку денного "Обрання Лiчильної комiсiї Товариства. Затвердження
регламенту роботи рiчних Загальних зборiв Товариства" Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ: 1.1
Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв Товариства у наступному складi: Голова Лiчильної
комiсiї: Бойко Андрiй Валентинович. Члени Лiчильної комiсiї: Федорова Надiя Володимирiвна;Цвiров
Леонiд Євгенович;Румпа Олександр Юрiйович;Титаренко Галина Володимирiвна;Щербань Вадим
Олегович;Талалаєнко Олег Вадимович;Моргун Iгор Миколайович; Iєвлева Ольга Геннадiївна;Заїка

Оксана Сергiївна.1.2. Затвердити регламент роботи рiчних Загальних зборiв Товариства (додається).
З другого питання порядку денного: “за” -105681250 голосiв-99,97956%; “проти”-2000 голосiв 0,00189%; “утримались” -13131 голосiв -0,01242%; “не дiйсних та тих, що не проголосували” -6478
голосiв -0,00613%. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у
рiчних Загальних зборах Товариства.
З другого питання порядку денного «Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк» Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ:
2.1.Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2012 рiк (додається).
З третього питання порядку денного: “за” -105618905 голосiв-99,92057%; “проти”-5000 голосiв 0,00473%; “утримались” -72476 голосiв -0,06857%; “не дiйсних та тих, що не проголосували” -6478
голосiв -0,00613%. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у
рiчних Загальних зборах Товариства.
З третього питання порядку денного «Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк» Загальнi збори
Товариства ВИРIШИЛИ: 3.1 Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк (додається).
З четвертого питання порядку денного: “за” -105625186 голосiв-99,92652%; “проти”-2000 голосiв 0,00189%; “утримались” -69195 голосiв -0,06546%; “не дiйсних та тих, що не проголосували” -6478
голосiв -0,00613%.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах
Товариства.
З четвертого питання порядку денного «Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк»
Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ: 4.1 Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та висновки
Ревiзiйної комiсiї Товариства стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк (додаються).
З п’ятого питання порядку денного: “за” -105680250 голосiв-99,97861%; “проти”-2000 голосiв 0,00189%; “утримались” -14131 голосiв -0,01337%; “не дiйсних та тих, що не проголосували” -6478
голосiв -0,00613%.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах
Товариства.
З п’ятого питання порядку денного «Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк»
Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ: 5.1 Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012
рiк (додається).
З шостого питання порядку денного: “за” -105685425 голосiв-99,98351%; “проти”-7956 голосiв 0,00752%; “утримались” -3000 голосiв -0,00284%; “не дiйсних та тих, що не проголосували” -6478
голосiв -0,00613%. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у
рiчних Загальних зборах Товариства. З шостого питання порядку денного «Розподiл прибутку
(покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi» Загальнi збори Товариства
ВИРIШИЛИ:
6.1. Чистий прибуток, отриманий за пiдсумками роботи Товариства за 2012 рiк, розподiлити таким
чином:
- 713 036 962,40 гривень (сiмсот тринадцять мiльйонiв тридцять шiсть тисяч дев’ятсот шiстдесят двi
гривнi 40 копiйок) – спрямувати на виплату дивiдендiв; - решту чистого прибутку залишити
нерозподiленою (для виконання статутних цiлей).
З сьомого питання порядку денного: “за” -105688425 голосiв-99,98635%; “проти”-2000 голосiв 0,00189%; “утримались” -5956 голосiв -0,00563%; “не дiйсних та тих, що не проголосували” -6478
голосiв -0,00613%. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у
рiчних Загальних зборах Товариства.З сьомого питання порядку денного «Нарахування та виплата
частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi» Загальнi збори
Товариства ВИРIШИЛИ: 7.1 Здiйснити нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи
Товариства у 2012 роцi у розмiрi 713 036 962,40 гривень (сiмсот тринадцять мiльйонiв тридцять шiсть
тисяч дев’ятсот шiстдесят двi гривнi 40 копiйок) з чистого прибутку до 01 липня 2013 року у
вiдповiдностi до ст. 30 Закону України «Про акцiонернi товариства» та ст. 11 Закону України «Про
управлiння об’єктами державної власностi». 7.2 Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за
пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi – 713 036 962,40 гривень (сiмсот тринадцять мiльйонiв
тридцять шiсть тисяч дев’ятсот шiстдесят двi гривнi 40 копiйок) та розмiр дивiдендiв за пiдсумками
роботи Товариства у 2012 роцi з розрахунку на 1 (одну) просту iменну акцiю Товариства – 6,58
гривень (шiсть гривень 58 копiйок). 7.3.Зобов’язати Наглядову раду Товариства здiйснити всi
необхiднi дiї для нарахування та виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства за пiдсумками роботи
Товариства у 2012 роцi у встановленому розмiрi, в тому числi визначити дату складення перелiку
акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок повiдомлення акцiонерiв, що включенi
до перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв про проведення виплат, порядок
нарахування та виплати дивiдендiв, в якому врахувати зобов’язання Товариства, що виникають
вiдповiдно до Закону України «Про управлiння об’єктами державної власностi» та постанови

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004 №794 «Про утворення Нацiональної акцiонерної компанiї
«Енергетична компанiя України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України
дивiдендiв, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акцiя статутного капiталу
Товариства.
З восьмого питання порядку денного: “за” -105616186 голосiв-99,91800%; “проти”-12000 голосiв 0,01135%; “утримались” -68195 голосiв -0,06452%; “не дiйсних та тих, що не проголосували” -6478
голосiв -0,00613%.
Рiшення прийнято бiльш як 3/4 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах
Товариства. З восьмого питання порядку денного «Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом
викладення його у новiй редакцiї» Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ: 8.1 Внести та затвердити
змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 8.2 Доручити Головi та
Секретарю рiчних Загальних зборiв Товариства пiдписати Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» в новiй редакцiї, затвердженiй Загальними зборами Товариства. 8.3
Встановити, що нова редакцiя Статуту Товариства набуває чинностi для Товариства, його акцiонерiв
та посадових осiб з моменту прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства, а для третiх
осiб – з моменту її державної реєстрацiї. 8.4 Уповноважити Генерального директора Товариства
забезпечити здiйснення в установленому законодавством України порядку державної реєстрацiї нової
редакцiї Статуту Товариства, затвердженої цими рiчними Загальними зборами Товариства у строки,
визначенi чинним законодавством.
З дев’ятого питання порядку денного: “за” -78497249 голосiв-72,43831%; “проти”-94432 голосiв 0,08714%; “утримались” -27091071 голосiв -25,00000%; “не дiйсних та тих, що не проголосували” 20107 голосiв -0,01856%.
Рiшення прийнято бiльш як 50 (п’ятдесятьма) вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
З дев’ятого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством значинх правочинiв
та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть» Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ: 9.1
Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством в ходi звичайної поточної
господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства
наступних значних правочинiв: 1) правочинiв з продажу в 2013 роцi (квiтень-грудень 2013 року)
електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до Договору мiж членами
Оптового ринку електричної енергiї України з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв
не бiльше 1 800 000 000 (одного мiльярда восьмисот мiльйонiв) гривень (у т. ч. ПДВ); 2)правочинiв з
продажу в 2014 роцi електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до
Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України з граничною сукупною вартiстю
всiх таких правочинiв не бiльше 5 800 000 000 (п’яти мiльярдiв восьмисот мiльйонiв) гривень (у т. ч.
ПДВ); 3) правочинiв з купiвлi в 2013 роцi (квiтень-грудень 2013 року) електричної енергiї за цiнами та
в об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї
України з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 5 400 000 000 (п’яти
мiльярдiв чотирьохсот мiльйонiв) гривень (у т. ч. ПДВ); 4)правочинiв з купiвлi в 2014 роцi
електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до Договору мiж членами
Оптового ринку електричної енергiї України з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв
не бiльше 9 000 000 000 (дев’яти мiльярдiв) гривень (у т. ч. ПДВ); 5)правочинiв купiвлi природного
газу для власного споживання у 2013-2014 роках з метою виробництва електричної та теплової енергiї
з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 19 600 000 000 (дев’ятнадцяти
мiльярдiв шестисот мiльйонiв) гривень (у т. ч. ПДВ). 9.2 Попередньо схвалити та надати згоду на
вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства
наступних значних правочинiв, предметом яких є:1)надання Товариством поворотної безпроцентної
фiнансової допомоги на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 350 000 000
(трьохсот п’ятдесяти мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину,
компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або iншим юридичним особам, бiльше 60%
(шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї
ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) i якi визначенi Наглядовою радою компанiї ДТЕК Холдiнгз
Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї ДТЕК Холдiнгз
Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольованi Активи;2)отримання Товариством поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 350
000 000 (трьохсот п’ятдесяти мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, вiд
компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або iнших юридичних осiб, бiльше 60%
(шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї
ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) i якi визначенi Наглядовою радою компанiї ДТЕК Холдiнгз
Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї ДТЕК Холдiнгз
Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольованi Активи;3)отримання Товариством фiнансових позик
та/або кредитiв (у тому числi шляхом випуску емiсiйних боргових цiнних паперiв) на загальну суму не

бiльше 300 000 000 (трьохсот мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, з
ефективною ставкою не бiльш як: 12 % у доларах США та євро, 16 % у росiйських рублях, 25 % у
гривнi; 4)отримання Товариством фiнансових позик та/або кредитiв вiд компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В.
(DTEK Holdings B.V.) або iнших юридичних осiб, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи
корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK
Holdings B.V.) i якi визначенi Наглядовою радою компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.)
як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.)
як Контрольованi Активи, для виконання фiнансування iнвестицiйної програми Товариства на
загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 50 000 000 (п`ятдесяти мiльйонiв) доларiв
США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального
банку України на дату вчинення правочину; 5) вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу
на загальну суму не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалента цiєї суми у
будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення
правочину, за умови отримання обов’язкового попереднього погодження вiд Фонду державного майна
України у випадках, коли: (а) такий правочин здiйснюється не в рамках звичайної господарської
дiяльностi Товариства; або (б) балансова вартiсть такого правочину перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 6)забезпечення
Товариством виконання своїх зобов’язань або зобов’язань компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK
Holdings B.V.) або iнших юридичних осiб, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних
прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) i
якi визначенi Наглядовою радою компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або
якi визначенi Наглядовою радою компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як
Контрольованi Активи, за договорами фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй чи iнших
фiнансових iнструментiв (у тому числi випущених облiгацiй) шляхом укладення Товариством
договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорiв
застави належних Товариству акцiй чи корпоративних прав, на загальну суму не бiльше 1 500 000 000
(одного мiльярда п’ятисот мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину;
7)забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань або зобов’язань компанiї ДТЕК Холдiнгз
Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або iнших юридичних осiб, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи
корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK
Holdings B.V.) i якi визначенi Наглядовою радою компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.)
як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.)
як Контрольованi Активи, за договорами фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи,
процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти, опцiони, тощо), шляхом укладення
Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням
договорiв застави належних Товариству акцiй чи корпоративних прав, на загальну суму не бiльше 1
500 000 000 (одного мiльярда п’ятисот мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину;
8)розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на депозитних рахунках у
банкiвських установах на загальну граничну суму одночасно не бiльше 350 000 000 (трьохсот
п’ятдесяти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину. 9.3
Встановити, що Генеральний директор Товариства має право вiд iменi Товариства вчиняти
правочини, передбаченi пунктом 9.1. та пiдпунктами 1, 2, 4 та 8 пункту 9.2. цього протоколу, щодо
яких рiчними Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, без
отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства. 9.4.Встановити, що Товариство має
право вчиняти зазначенi у пiдпунктах 3, 5 - 7 пункту 9.2. цього протоколу правочини, щодо яких
рiчними Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, тiльки за
умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про надання дозволу на вчинення кожного
iз вказаних у пiдпунктах 3, 5 - 7 пункту 9.2. цього протоколу правочинiв. 9.5 Встановити, що вартiсть
правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою
радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до
граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 9.1. та 9.2. цього протоколу.
9.6.Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення
цих рiчних Загальних зборiв Товариства приймати рiшення щодо внесення всiх та будь-яких змiн до
ранiше укладених Товариством кредитних договорiв (договорiв фiнансової позики), а також
договорiв, якими забезпечується виконання Товариством його обов’язкiв за вказаними договорами
(договорiв iпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень: 1)збiльшення
ефективної процентної ставки не бiльш як: до 12 % рiчних у доларах США та євро, до 16% рiчних у
росiйських рублях, до 25% рiчних у гривнi; 2)збiльшення чи зменшення загальної основної суми
кредиту (фiнансової позики) не бiльш нiж на 50% вiд первiсної основної суми кредиту (фiнансової

позики); 3)збiльшення або зменшення строку вiд одного дня до 60 мiсяцiв.9.7 Надати згоду на
вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв
Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства») з особами, заiнтересованими у вчиненнi Товариством правочинiв, визначених у пунктах
9.1., 9.2, 9.5 та 9.6. цього протоколу, а саме: з компанiєю ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.)
або iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав
яких прямо чи опосередковано належить компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) i якi
визначенi Наглядовою радою компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або якi
визначенi Наглядовою радою компанiї ДТЕК Холдiнгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольованi
Активи, якщо такi правочини будуть стосуватися та вiдповiдати вимогам, передбаченим пунктами
9.1., 9.2., 9.5 та 9.6. цього протоколу рiчних Загальних зборiв Товариства.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

713036962.4

0

0

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

6.58

0

0

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

310590687

0

0

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

21.06.2013

Дата виплати
дивідендів

01.07.2013

Опис

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв 22.04.2013 прийнято рiшення про нарахування та
виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi у розмiрi 713036962.40грн. до
01.07.2013. За пiдсумками 2011 року дивiденди не виплачувалися у зв'язку iз збитками.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21603903

Місцезнаходження

01032 Україна м. Київ - м.Київ вул. Жилянська, 75

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0152
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

+38(044)490-67-77

Факс

+38(044)490-67-38

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАКАУДИТСЕРВIС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21994619

Місцезнаходження

83055 Україна Донецька - м.Донецьк пр. Театральний, 7/515

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1988
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(050)172-94-02

Факс

(062)304-38-83

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудит iсторичної фiнансової iнформацiї фiнансової звiтностi
пiдприємства.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - м.Київ вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

дiє без лiцензiї

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+38(044)279-66-51

Факс

+38 (044)279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Згiдно з ЗУ "Про депозитарну систему України", ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" надає послуги без лiцензiї. Проте програмне
забезпечення вимагає заповнення поля "Дата видачi лiцензiї". У звязку
з цим, у зазначеному полi вказано довiльну дату.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Далiзпрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Фiнанс"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33400984

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ - м. Київ вул. Басейна, будинок 7-В, к.501

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №263387
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

+38 044 531-86-33

Факс

+38 044 278-20-82

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ТОВ "Фондова компанiя "Далiз-Фiнанс" надає послуги щодо
зберiгання цiнних паперiв, обслуговування правочинiв щодо цiнних
паперiв на рахунках власникiв цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

03150 Україна м. Київ - м.Київ 03150, м. Київ, вул. Шовковична,42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД №456950
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.09.2012

Міжміський код та телефон

+38(044)277-50-00

Факс

+38(044)277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Професiна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

X. Відомості про цінні папери емітента
4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№
з/п

Дата зарахування
акцій на рахунок
емітента

Кількість акцій,
що викуплено
(шт.)

Дата реєстрації
випуску акцій, що
викуплено (шт.)

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій,
що викуплено

Найменування органу, що
зареєстрував випуск акцій, що
викуплено

Частка від
статутного капіталу
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

05.06.2013

3000

30.05.2010

102/10/1/10

Тер. управлiнням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку в
м.Києвi та Київськiй обл

0.0028

XI. Опис бізнесу
За звiтнiй перiод в ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" злиття, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбулося.
До складу Товариства входять Апарат управлiння, фiлiали та структурнi вiдокремленi пiдроздiли:
СТРУКТУРНИЙ ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI»
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» - виробництво, передача та
розподiлення електроенергiї. Мiсцезнаходження: 04655, м. Київ, Оболонський р-н, вул.
Новокостянтинiвська, 20;
СТРУКТУРНИЙ ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ «КИЇВСЬКI ТЕПЛОВI МЕРЕЖI»
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» - постачання пари, гарячої
воли та кондицiйованого повiтря. Мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, Голосiївський р-н, вул.
Горького, 29;
СТРУКТУРНИЙ ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ «КИЇВСЬКI ТЕЦ» ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» - виробництво електроенергiї, постачання
пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря. Мiсцезнаходження: 01013, м. Київ, Голосiївський
р-н, вул. Промислова, 4;
Структурний вiдокремлений пiдроздiл «Енергозбут Київенерго» Публiчного акцiонерного
товариства «КИЇВЕНЕРГО» - передача та розподiлення електроенергiї, постачання пари, гарячої
води та кондицiйованого повiтря. Мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н,
вул.Мельникова, 31;
СТРУКТУРНИЙ ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ «АВТОТРАНСПОРТ» ПУБЛIЧНОГО
АЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» - надання транспортних послуг на здiйснення
перевезень вантажiв та пасажирiв. Мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, Оболонський р-н,
проспект.Московський, 14-б;
Фiлiал «Енергосервiс Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» установлення та монтаж машин i устаткування, роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами в
спецiалiзованих магазинах. Мiсцезнаходження: 02100, м. Київ, Днiпровський р-н, вул.
Будiвельникiв,25;
Фiлiал «Кабельнi мережi Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» передача та розподiлення електроенергiї. Мiсцезнаходження: 04655, м. Київ, Оболонський р-н,
вул.Новокостянтинiвська, 20;
Фiлiал «Учбовий центр Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» пiдготовка, перепiдготовка, навчання новим та сумiжним професiям працiвникiв.
Мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, Голосiївський р-н, вул.Жилянська, 83/53;
Фiлiал «Воєнiзована охорона Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» забезпечення охорони об’єктiв Товариства. Мiсцезнаходження: 01013, м. Київ, Голосiївський р-н,
вул.Промислова, 4;
Фiлiал «Житлотеплоенерго Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» виробництво, транспортування та розподiл теплової енергiї. Мiсцезнаходження: 03057, м. Київ,
Шевченкiвський р-н, вул. Довженка, 2;
Фiлiал «Тепловi мережi Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» виробництво, транспортування та розподiл теплової енергiї. Мiсцезнаходження: 01033, м. Київ,
Голосiївський р-н, вул.Горького, 29;
Фiлiал «Тепловi розподiльчi мережi Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства
«КИЇВЕНЕРГО» - виробництво, транспортування та розподiл теплової енергiї. Мiсцезнаходження:
01033, м. Київ, Голосiївський р-н, вул.Володимирiвська, 82г;
Фiлiал «Завод «Енергiя» Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО»перероблення побутових та промислових вiдходiв; - виробництво, транспортування та розподiл
теплової енергiї. Мiсцезнаходження: 02660, м. Київ, Дарницький р-н, вул.Колекторна, 44;
СТРУКТУРНИЙ ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ «КОНТРОЛЬ ТА ДIАГНОСТИКА»
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» - ремонт i технiчне

обслуговування електричного устаткування. Мiсцезнаходження: м. Київ, Днiпровський р-н,
вул.Червоногвардiйська, 20А;
Фiлiал «Теплоелектроцентраль № 6 Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства
«КИЇВЕНЕРГО» - виробництво теплової та електричної енергiї. Мiсцезнаходження: 02660, м.
Київ, Деснянський р-н, вул.Пухiвська, 1А;
Фiлiал «Теплоелектроцентраль № 5 Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства
«КИЇВЕНЕРГО» - виробництво теплової та електричної енергiї. 01013, м. Київ, Голосiївський р-н,
вул. Промислова, 4.
Фiлiали та структурнi вiдокремленi пiдроздiли Товариства не є юридичними особами i дiють на
пiдставi вiдповiдних Положень.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу -12051 осiб;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -144 осiб;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)- 169 осiб;
Фонд оплати працi усiх працiвникiв - 849810,4 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року - Фонд оплати працi у звiтному перiодi збiльшився в порiвняннi з попереднiм перiодом на 8%
у зв'язку з впорядкуванням мiнiмальних гарантiй працiвникiв Товариства в квiтнi, жовтнi 2012
року згiдно з наказами ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" вiд 26.03.2012 №215-К "Про схеми посадових
окладiв" та вiд 28.09.2012 № 995-К "Про схеми посадових окладiв".
Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам Товариствам. Пiдготовка та перепiдготовка кадрiв.
Впродовж звiтного року було органiзовано та проведено роботу з професiйного навчання
працiвникiв Київенерго за такими формами:
-пiдготовка, перепiдготовка кадрiв – 200 осiб;
-пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв – 957 осiб;
-пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв – 2550 осiб
(в т.ч. навчалися за кордоном 4 керiвники, 2 професiонали).
Крiм того, станом на 01.01.2014 проведено:
-навчання та перевiрку знань з охорони працi та пожежної безпеки – 601 особа (з них: керiвникiв –
322, професiоналiв та фахiвцiв – 159, робiтникiв – 120);
-навчання та перевiрку знань з правил Держгiрпромнагляду – 322 особи (з них: керiвникiв – 179,
професiоналiв та фахiвцiв – 101, робiтникiв – 42);
-навчання на курсах цивiльної оборони – 30 працiвникiв (з них: керiвникiв – 20, професiоналiв та
фахiвцiв – 7, робiтникiв – 3).
У Товариствi проводиться робота з пiдготовки фахiвцiв шляхом направлення працiвникiв на
навчання за заочною формою згiдно з договорами, укладеними ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з вищими
навчальними закладами (ВНЗ) рiзних рiвнiв акредитацiї. У перiод з 01.01.2013 по 01.01.2014 без
вiдриву вiд виробництва у ВУЗах усiх рiвнiв акредитацiї за договорами, укладеними ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО», навчлося 19 працiвникiв.
1. Найменування об'єднання -Науково-технiчна спiлка енергетикiв та електротехнiкiв України;
Мiсцезнаходження об'єднання -01001, м.Київ вул. Хрещатик, 12;
Метою Спiлки є сприяння творчiй дiяльностi своїх членiв, пов'язаної з вирiшенням актуальних
науково-технiчних проблем енергетики та електротехнiки.
Функцiї: НТСЕУ є членом Суспiльної колегiї при Мiнпаленерго України та Суспiльної ради при
Мiнприроди України, доводить до органiв законодавчої влади України пропозицiї наукових
робiтникiв та спецiалiстiв енергетичної галузi, якi вiдносяться до науково-технiчних проблем
енергетики, формування енергетичної полiтики держави, енергетичної та екологiчної безпеки
України.
Термiн участi ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в об'єднаннi - спiвпраця на необмежений термiн. Позицiї -

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в структурi об'єднаня - ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" є членом в структурi
об'єднання.
2. Найменування об'єднання - О'єднання енергетичних пiдприємств "Галузевий резервноiнвестицiйний фонд розвитку енергетики";
Мiсцезнаходження об'єднання - 01032, м.Київ, вул. С.Петлюри, 27;
Основною метою дiяльностi є сприяння розвитку енергетичної галузi України, забезпечення
надiйного енергопостачання суспiльного виробництва держави та населення шляхом
впровадження на енергетичних пiдприємствах досягнень науки i технiки для пiдвищення
надiйностi їх роботи, екологiчної безпеки, енергозбереження.
До функцiй ГРIФРЕ вiдноситься - вивчення фахiвцями Фонду загальнодержавних програм
розвитку енергетичної галузi, внесення пропозицiй до органiв Державної влади про коригування
цих програм вiдповiдно до iнтересiв енергетичних пiдприємств та суспiльства.
Термiн участi ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в об'єднаннi - спiвпраця на необмежений термiн.
Позицiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в структурi об'єднання - ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" є членом в структурi
об'єднання.
3.Найменування об'єднання - Асоцiацiя "Укртеплокомуненерго";
Мiсцезнаходження об'єднання - 01014, м.Київ, вул. Звiренецька, 61а;
Дiяльнiсть асоцiацiї направлена на пiдвищення ефективностi роботи в галузi комунальної
енергетики України.
До функцiй вiдноситься - об'єднання iнтелектуальних, виробничих, фiнансових та матерiальних
ресурсiв Учасникiв Асоцiацiї з метою координацiї розвитку i розширення їх дiлового
спiвробiтництва та створення i запровадження технологiчних процесiв, конкурентноздатних на
внутрiшньому та свiтовому ринку.
Термiн дiї участi ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в об'єднаннi - спiвпраця на необмежений термiн.
4. Найменування об'єднання - Асоцiацiя "Укртеплоелектроцентраль" ("УкрТЕЦ");
Мiсцезнаходження об'єднання - 03110, м.Київ, вул. Солом'янська, 5, офiс 316.
Основною метою дiяльностi є вирiшення економiчних та соцiальних завдань Учасникiв асоцiацiї,
забезпечення впровадження належного, ефективного та економiчно обгрунтованого правового
регулювання дiяльностi Учасникiв Ачоцiацiї.
До функцiй "УкрТЕЦ" вiдноситься - постiйна координацiя господарської дiяльностi Учасникiв
Асоцiацiї без прав втручання у їх виробничу та комерцiйну дiяльнiсть для забезпечення належного
захисту iнтересiв, прав та представництва Учасникiв Асоцiацiї в органах державної виконавчої
влади та мiсцевого самоврядування, мiжнародних органiзацiях, об'єднання iнших країн, вирiшення
економiчних та соцiальних завдань Учасникiв Асоцiацiї.
Термiн участi ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в об'єднаннi - спiвпраця на необмежений термiн.
Позицiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в структурi об'єднання - ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" є членом в структурi
об'єднання.
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" у звiтному перiодi не проводила спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
За звiтнiй перiод реорганiзацiй в ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не було.
Розкрито в аудиторському звiтi.
Основними видами дiяльностi Київенерго є виробництво, транспортування та розподiл
електричної та теплової енергiї, якими забезпечуються потреби споживачiв м. Києва. Виробництво
енергiї здiйснюється теплоелектроцентралями у комбiнованому режимi i носить сезонний
характер. Київенерго забезпечує потреби споживачiв м. Києва в електричнiй енергiї на 99,6%, в

тепловiй - 85%.
Київська ТЕЦ-5. Встановлена електрична потужнiсть ТЕЦ-5 становить -700 МВт, а встановлена
теплова потужнiсть - 1874 Гкал/год. До складу основного енергетичного обладнання входять:
- 2 енергетичних блоки потужнiстю по 100 МВт (2 енергетичних котли типу ТГМ-96А
паропродуктивнiстю по 480 т/год., 2 паровi теплофiкацiйнi турбiни Т-100/120-130 та 2 генератори
типу ТВФ-120-2); 2 прямоточних енергетичнi блоки на зверхкритичнi параметри пари потужнiстю
по 250 МВт (2 котлоагрегати типу ТГМП-314А паропродуктивнiстю по 1000 т/год, 2 паровi
турбiни типу Т-250/300-240 та 2 генератори типу ТВВ-320-2); 5 пiкових водогрiйних котлiв (3
типу ПТВМ-180 та 2 типу КВГМ-180) тепловою продуктивнiстю по 180 Гкал/год. Видача
електричної енергiї вiд ТЕЦ здiйснюється повiтряними лiнiями електропередавання: - напругою
330 кВ-2лiнiї;- напругою 110 кВ - 8 лiнiй ( з них 4 транзитнi);
- напругою 35 кВ -10 лiнiй. Теплова енергiя видається 6 магiстральними трубопроводами
дiаметрами вiд 600 до 1200 мм.
Київська ТЕЦ-6. Встановлена потужнiсть ТЕЦ становить 500 МВт, а встановлена теплова
потужнiсть - 1740 Гкал/год. До складу основного енергетичного обладнання входять:
- 2 прямоточнi енергетичнi блоки на зверхкритичнi параметри пари потужнiстю по 250 МВт (2
котлоагрегати типу ТГМП-344А паропродуктивнiстю по 1000 т/год, 2 паровi турбiни типу Т250/300-240 та 2 генератори типу ТВВ-320-2); - 6 пiкових водогрiйних котлiв (5 типу КВГМ-180 та
1 типу НАС-209 (180) ГМ “Alstom”) тепловою продуктивнiстю по 180 Гкал/год. Видача
електричної енергiї вiд ТЕЦ здiйснюється повiтряними лiнiями електропередавання: напругою 330
кВ -1лiнiя;- напругою 110 кВ - 6 лiнiй (з них 4 транзитнi); Теплова енергiя видається 4
магiстральними трубопроводами дiаметрами 1000 мм.
Київськi тепловi мережi (КТМ). Встановлена потужнiсть джерел теплової енергiї КТМ становить
5101,028 Гкал/год. У складi СВП знаходиться 183 джерела теплової енергiї (станцiй
теплопостачання та котелень), на яких встановлено 687 водогрiйних та парових котлiв рiзних
типiв тепловою потужнiстю вiд 0,043 до 100 Гкал/год. Найбiльш впливовим конкурентом
Київенерго є ТОВ "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦIЯ" основним видом дiяльностi якої являється
виробiток електричної енергiї. В управлiннi та на балансi СВП «КТМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
перебуває 2275,068 км теплових мереж у двотрубному вимiрюваннi, iз них 240,843 км за
технологiєю попереднього iзольованих труб. Протяжнiсть теплових мереж, по яким здiйснюється
транспортування теплової енергiї ТОВ "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦIЯ" становить 205,204 км у
двотрубному вимiрюваннi. Також СВП експлуатує 19 пiдкачувальних насосних станцiй, якi
забезпечують необхiдний гiдравлiчний режим роботи теплових мереж.
В генерацiї iнвестицiї будуть направленi на завершення реалiзацiї проектiв якi вже початi, а також
на впровадження енергоефективних заходiв на виробництвi (котла - утилiзатора на ТЕЦ-6,
теплового насоса на ТЕЦ-5, а також гiдромуфт, якi дозволять плавно регулювати вентильне
навантаження i, як наслiдок, економити на власних потребах в електроенергiї).В електромережах в
прiоритетi проекти, пов'язанi з пiдвищенням надiйностi: замiна кабельних лiнiй, яка знизить
пошкодженiсть, реконструкцiя комутацiйних апаратiв i трансформаторних потужностей. Також
планується реалiзувати два крупнi проекти по пiдстанцiях "Єленiвська" i "Оболонь", на яких ми не
лише вiдновимо устаткування, але i збiльшимо їх потужностi для подальшого розвитку.
В тепловiй частинi основний об'єм iнвестицiй буде направлений на оновлення теплових мереж в
цiлях зниження аварiйностi цiєї частини комунiкацiй, мiнiмiзацiю втрат i пiдвищення якостi
теплопостачання. Частина коштiв буде направлена на реконструкцiю теплоджерел i будiвництво
першої котельної на бiомасi.
Правочини не укладалися.
Використання комунального майна територiальної громади м. Києва здiйснюється на пiдставi

Угоди щодо реалiзацiї проекту управлiння та реформування енергетичного комплексу вiд
27.09.2001 (iз змiнами та доповненнями), укладеної мiж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та Київською
мiською державною адмiнiстрацiєю.
Стосовно правочинiв, якi регулюють надання та отримання ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” в орендне
користування об’єктiв нерухомостi за 2013 рiк зазначаємо наступне:
– Товариством надано в орендне користування стороннiм органiзацiям нежитлових примiщень
комунальної i приватної форми власностi в кiлькостi 79 об’єктiв, загальна площа яких становить
10 033,51 кв. м. Орендна плата, що була перерахована Товариству стороннiми органiзацiями
становить 2 366,79 тис. грн. з ПДВ (з них 50% коштiв, отриманих за надання в оренду
комунального майна, перераховано до мiського бюджету, що становить 697,10 тис. грн. (без ПДВ);
– отримано у стороннiх органiзацiй в орендне користування нежитлових примiщень - 24 об’єкти,
загальна площа яких становить 3 178,52 кв. м.
Iнформацiю щодо балансової вартостi основних засобiв та їх вiдсотковий розподiл за формами
власностi (приватна, комунальна - територiальної громади м.Києва) станом на 31.12.2013р. прошу
отримати у фiнансовiй дирекцiї.
За 2013 рiк ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» використало на капiтальне будiвництво нових,
реконструкцiю та техпереозброєння об’єктiв - 613 757 тис.грн., що в порiвняннi з 2012 роком
складає – 76%, у тому числi по джерелам фiнансування:
- власнi кошти - 606 895 тис. грн.
- кредит Свiтового банку - 6 862 тис.грн.
Введено фондiв - 588 865 тис.грн.
№ Найменування Джерела фiнансування за 2013 рiк
ПЛАН ФАКТ %
виконання
1 СВП «КТЕЦ» ТЕЦ-5 Всього:
у тому числi: 294289 72302 25%
власнi кошти 294289 72302
2 СВП «КТЕЦ» ТЕЦ-6 Всього:
у тому числi: 112756 46018 41%
власнi кошти 112756 46018
2 СВП «КЕМ» Кабельнi мережi Всього:
у тому числi 702418 217589 31%
власнi кошти 702418 217589
кредит Свiтового банку
3 СВП «КТМ» Тепловi мережi Всього:
у тому числi: 284000 111807 67%
власнi кошти 104945
кредит Свiтового банку 6862
СВП «КТМ» Тепловi розподiльчi мережi Всього:
у тому числi: 57052
власнi кошти 57052
СВП «КТМ» Житлотеплоенерго Всього:
у тому числi: 22586
власнi кошти 22586
4 Виконавча дирекцiя Всього:
у тому числi: 21849 64199 294%
власнi кошти 21849 64199
5 Контроль та дiагностика Всього:

у тому числi: 1170 16 1,4%
власнi кошти 1170 16
6 Завод Енергiя Всього:
у тому числi: 167 427 256%
власнi кошти 167 427
7 СВП СЕАС Всього:
у тому числi: 884 21510
власнi кошти 884 21510
8 Енергосервис Всього:
у тому числi: 170 251 148%
власнi кошти 170 251
ВСЬОГО: 1417703 613757 43%
СВП «КИЇВСЬКI ТЕЦ»
ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТРАЛЬ №5
Планом капiтальних iнвестицiй Теплоелектроцентралi № 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на 2013 рiк
передбачено коштiв на суму 294 289 тис. грн. Виконання склало 72 302 тис.грн., що становить
25%. Введено фондiв на суму – 60 571 тис. грн. Обсяг незавершеного будiвництва склав – 29 374
тис. грн.
1.«Реконструкцiя ХВО для зменшення викидiв технiчних речовин в навколишнє середовище
(ПВР+Обладнання+БМР)» (Iнвест.проект ТЦ5-30038) У 2012 роцi виконано реконструкцiю на
суму 6 743 тис. грн. У 2013 роцi виконано будiвельно-монтажнi, пусконалагоджувальнi та
проектно-вишукувальнi роботи. Всього виконання в 2013 роцi становить 584 тис. грн. Введено в
експлуатацiю основних фондiв на суму 7 321 тис.грн.
2.«Реконструкцiя енергоблоку № 1 (ТЕО, РП)» (Iнвест.проект ТЦ5-40012) У 2012 роцi укладено
Договiр вартiстю 69 тис. грн. у тому числi ПДВ з ДП «Укрдержбудекспертиза» на проведення
комплексної державної експертизи ТЕО реконструкцiї енергоблоку №1. В 2013 роцi проведено
комплексну державну експертизу ТЕО реконструкцiї енергоблоку №1 на суму 60 тис. грн.
3.«Замiна генератора енергоблоку №1 ТЕЦ5» (Iнвест. проект КТЕЦ-612030-1) у 2013 роцi
укладено договiр з ТОВ «ITATI» вартiстю 57 982 тис. грн. на поставку обладнання, розробку
проектної документацiї, пусконалагоджувальнi роботи та послуги з шефмонтажу.
4. Реконструкцiя вiдкритої розподiльчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку №1 на
ТЕЦ-5 (Обладнання+ БМР) (Iнвест.проект КТЕЦ-612003-1) Розроблено проектну документацiю
вартiстю 15 тис. грн.
5. «ТЕО реконструкцiї ВРП-330кВ з встановленням АТ-3 i замiною ВРП-330 на КРУЕ-330
(РП+Обладнання)» (Iнвест.проект ТЦ5-40030) У 2012 роцi виконано технiко-економiчне
обґрунтування вiдкритого розподiльчого пристрою 330кВ на суму 171 тис. грн. У 2013 роцi
виконано комплексну державну експертизу проекту на суму 70 тис. грн. та виконано проектновишукувальнi роботи (Стадiя П) на суму 779 тис.грн.
6. «Реконструкцiя ВРП-330 кВ з встановленням АТ-3 (Обладнання+БМР) (Iнвест. проект ТЦ540030). У 2013 роцi виконано проектно-вишукувальнi роботи (Стадiя Р) на суму 1 392 тис. грн. та
проведено будiвельно-монтажнi роботи на суму 8 286 тис. грн., авторський нагляд на суму 37 тис.
грн. Всього виконання становить 10 564 тис.грн.
7. «Впровадження акустико-емiсiйної монiторингової системи контролю стану металу барабану
котла енергоблоку №1 (Обладнання+БМР)» (Iнвест.проект ТЦ5-50017) У 2012 роцi виконано
робочий проект на суму 256 тис. грн. У 2013 роцi виконано будiвельно-монтажнi роботи на суму
20 тис. грн. та встановлено обладнання на суму 146 тис. грн. Виконано пусконалагоджувальнi
роботи на суму 17 тис.грн. Всього виконання становить 183 тис. грн. В експлуатацiю введено

основних фондiв на 439 тис. грн.
8. «Встановлення локальної системи раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацiй та
оповiщення людей у разi їх виникнення (Обладнання+БМР)» (Iнвест. проект ТЦ5-30025) У 2013
роцi виконано будiвельно-монтажнi роботи на суму 219 тис. грн., встановлено обладнання на суму
574 тис. грн. та виконано пусконалагоджувальнi роботи на суму 18 тис. грн. Всього виконання
становить 811 тис.грн. Систему раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацiй та оповiщення
людей у разi їх виникнення в примiщеннях електролiзної, складу хiмреагентiв та ЦЩК вартiстю
192 тис. грн. введено в експлуатацiю за участю представникiв МНС України.
9. «Замiна мiкрофонiв в залi селекторних нарад (Обладнання)» (Iнвест. проект ТЦ5-50022) У 2013
роцi виконано та введено в експлуатацiю основних фондiв на суму 10 тис. грн.
10. «Будiвництво насосної станцiї пожежно-технiчного водопостачання мазутного господарства
(ПВР)» (Iнвест.проект ТЦ5-50019) У 2013 роцi виконано проектно-вишукувальнi роботи на суму
58 тис. грн., поставлено обладнання на суму 625 тис. грн. Сума будiвельно-монтажних робiт
становить 931 тис. грн. Загальне виконання – 1614 тис. грн.
11.«Проектування та монтаж системи протипожежної сигналiзацiї (ПВР+Обладнання+БМР)»
(Iнвест.проект ТЦ5-10007) У 2013 роцi виконання становить 431 тис. грн.: поставлено обладнання
– 224 тис. грн., виконано будiвельно-монтажнi роботи – 153 тис. грн., пусконалагоджувальнi
роботи – 54 тис. грн. Введення в експлуатацiю основних фондiв у 2013 роцi - 382 тис. грн.
12.«Реконструкцiя внутристанцiйних трубопроводiв мережної води головного корпуса
(Обладнання+БМР)» (Iнвест.проект ТЦ5-50006) У 2013 роцi виконано проектно-вишукувальнi
роботи на суму 207 тис. грн., поставлено обладнання на 851 тис. грн., виконано будiвельномонтажнi роботи на суму 1034 тис. грн. та пусконалагоджувальнi роботи - 4 тис. грн. Загальне
виконання у 2013 роцi становить 2096 тис. грн. Основних фондiв введено в експлуатацiю на суму
1945 тис. грн.
13. «Реконструкцiя будiвель хiмводоочищення та центральних ремонтних майстерень (БМР)»
(Iнвест.проект ТЦ5-50025) У 2013 роцi виконано будiвельно-монтажнi роботи на суму 1531 тис.
грн. В експлуатацiю введено основних фондiв на суму 2714 тис. грн.
14.«Реконструкцiя автотрансформатора АТ2 типу АТДЦТН-200000/330/110 з замiною
герметичних вводiв 330 кВ (Обладнання+ПНР)» (Iнвест.проект ТЦ5-40026) У 2013 роцi виконано
будiвельно-монтажнi роботи на суму 180 тис.грн., встановлено обладнання на суму 1 252 тис. грн.
та виконано пусконалагоджувальнi роботи на суму 14 тис. грн. Всього виконання та введення в
експлуатацiю основних фондiв становить 1 446 тис.грн.
15.«Встановлення гiдромуфт iз замiною насосiв (Обладнання+БМР)» (Iнвест. проект ТЦ5-50004) У
2013 роцi виконано будiвельно-монтажнi роботи на суму 332 тис.грн., встановлено обладнання на
суму 3 598 тис. грн. виконано пусконалагоджувальнi та проектно-вишукувальнi роботи на суму
101 тис. грн. Всього виконання та введення в експлуатацiю основних фондiв становить 4 031
тис.грн.
16.«Встановлення конференц-системи в залi селекторних нарад Обладнання+ПНР)» (Iнвест.
проект ТЦ5-50021) У 2013 роцi виконано будiвельно-монтажнi роботи на суму 270 тис.грн. та
виконано пусконалагоджувальнi роботи на суму 33 тис. грн. Всього виконання та введення в
експлуатацiю основних фондiв становить 303 тис.грн.
17.«Реконструкцiя 2-х компресорiв загальностанцiйної компресорної (Обладнання)» (Iнвест.
проект ТЦ5-40029) У 2013 роцi виконано будiвельно-монтажнi роботи на суму 309 тис.грн.,
встановлено обладнання на суму 841 тис.грн. та виконано пусконалагоджувальнi роботи на суму
13 тис. грн. Всього виконання становить 1 163 тис.грн. В експлуатацiю введено основних фондiв
на суму 1198 тис. грн.
18.«Реконструкцiя 2-х компресорiв загальностанцiйної компресорної (Iнвест. проект КТЕЦ612051-1). В 2013 роцi виконано проектнi роботи на суму 40 тис. грн.
19.«Реконструкцiя насосної станцiї 2-го пiдйому з автоматизацiєю технологiчних процесiв (ПВР)»
(Iнвест. проект ТЦ5-50032) У 2013 роцi виконано проектно-вишукувальнi роботи на суму 40 тис.
грн., поставлено обладнання вартiстю 524 тис. грн. та здiйснено будiвельно-монтажнi роботи на
суму 67 тис. грн.. Загальне виконання становить 631 тис. грн.
20.«Автоматична пожежна сигналiзацiя в будiвлi СВП "КИЇВСЬКI ТЕЦ")» (Iнвест. проект КТЕЦ-

6120021-1) У 2013 роцi виконано будiвельно-монтажнi, проектно-вишукувальнi та
пусконалагоджувальнi роботи на суму 31 тис. грн. та введено в експлуатацiю.
21.«Встановлення додаткового вузла облiку витрат природного газу (Iнвест. проект ТЦ5-30005)»
Роботи виконанi в 2012 роцi. В 2013 роцi введення в експлуатацiю основних фондiв становить 2
719 тис.грн.
22.«Придбання вимiрювальних приладiв (Обладнання)» (Iнвест. проект ТЦ5-50018) У 2012 роцi
виконанi будiвельно-монтажнi роботи на суму 67 тис.грн. У 2013 роцi виконано будiвельномонтажнi роботи на суму 44 тис.грн., встановлено обладнання на суму 412 тис. грн. та виконано
пусконалагоджувальнi роботи на суму 49 тис. грн. Всього введено в експлуатацiю основних
фондiв на суму 572 тис.грн.
23.«Придбання вимiрювальних приладiв (Обладнання)» (Iнвест. проект ТЦ5-50018) У 2013 роцi
придбанi та введенi в експлуатацiю основнi засоби та НМА(прилади) на суму 147 тис. грн.
24.«Придбання автопiдiймача та електропiдiймача (Обладнання)» (Iнвест. проект ТЦ5-50015) У
2012 роцi придбанi автопiдiймач та електропiдiймач на суму 431 тис. грн., та введенi в
експлуатацiю в 2013 роцi основнi засоби на суму 434 тис. грн.
25.Поставлено та передано меблi для СВП «КИЇВСЬКI ТЕПЛОВI МЕРЕЖI» на суму 203 тис. грн.;
меблi для адмiнiстративно-господарської будiвлi СВП «КИЇВСЬКI ТЕЦ» поставлено на суму 109
тис. грн.; меблi для Експрес-лабораторiї, Щита керування хiмводоочищення та Паливнотурбiнного цеху, Очисних споруд - на суму 136 тис. грн. Меблi введеннi в експлуатацiю в повному
обсязi. (Iнвест. проект КТЕЦ-612004-1)
26.У 2013 роцi для iнженерно-будiвельної та адмiнiстративно-господарської будiвель СВП
«КИЇВСЬКI ТЕЦ» поставлено та введено в експлуатацiю кондицiонери на суму 533 тис. грн.
(Iнвест. проект КТЕЦ-612004-1)
27.Для медичного пункту придбано та введено в експлуатацiю апарат спектродинамiчної
фототерапiї iз зворотнiм бiологiчним зв’язком «Сiнергiс» вартiстю 357 тис. грн. (Iнвест. проект
КТЕЦ-612004-1)
Всього по проекту КТЕЦ-612004-1 за 2013 рiк виконано поставку обладнання на суму 2 769 тис.
грн., а в експлуатацiю введено 2 772 тис. грн.
28.Придбано та введено в експлуатацiю фрезерний верстат для ремонтно-механiчного цеху на
суму 267 тис. грн. (Iнвест. проект ТЦ5-50010)
28.«Придбання маслоочищувальних установок (Обладнання)» (Iнвест. проект ТЦ5-40027) У 2013
роцi виконано пусконалагоджувальнi роботи на суму 3 тис. грн. та введено в експлуатацiю
основних фондiв на суму 37 тис. грн.
29.По iнвест. проекту «Техпереозброєння вiддiлiв та цехiв» (Iнвест. проект ТЦ5-50024) придбанi
та введенi в експлуатацiю контейнери для сортування вiдходiв та супутнє обладнання на суму 160
тис. грн. Всього по проекту поставлено малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 132 тис.
грн., придбанi та введенi в експлуатацiю основнi засоби на суму 289 тис. грн. Загальне виконання
та введення в експлуатацiю основних фондiв по iнвест. проекту «Техпереозброєння вiддiлiв та
цехiв» (Iнвест. проект ТЦ5-50024) становить 421 тис. грн.
30.«Техпереозброєння вiддiлiв та цехiв» (Iнвест. проект КТЕЦ-612005-1) придбано прилади та
iнструменти на суму 25 тис. грн. та введено в експлуатацiю малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи на суму 29 тис. грн.
31.«Розширення робочих мiсць програми "Автоекзаменатор" (Обладнання)» Отримано вiд
Апарату управлiння в 2012 роцi нематерiальнi активи та введенi в експлуатацiю у 2013 роцi на
суму 15 тис. грн.
32.«Техпереоснащення насосної станцiї пiногасiння мазутного господарства (Обладнання+БМР)»
(Iнвест. проект КТЕЦ-612001-1) У 2013 роцi виконано будiвельно-монтажнi роботи на суму 477
тис. грн., поставлено обладнання на суму 1958 тис. грн., виконано пуско-налагоджувальнi роботи
на 25 тис. грн. Всього виконання становить 2460 тис. грн.
33.Замiна бакiв БОВ-1,2 та БРВМФ-1,2 на ХВО з виконанням проектних робiт (Iнвест. проект
КТЕЦ-612022-1). У 2013 роцi проведено проектно-вишукувальнi роботи на суму 60 тис. грн.,
виконано будiвельно-монтажнi роботи на суму 1553 тис. грн. Загальна сума виконання в 2013
становить 1613 тис. грн. Об’єкт повнiстю введений в експлуатацiю.

34.«Впровадження системи вуличного освiтлення ТЕЦ-5» (Iнвест. проект КТЕЦ-612024-1). У 2013
роцi пiдрядною органiзацiєю розроблено проектно-кошторисну документацiю на суму 14 тис. грн.,
змонтовано обладнання на суму 252 тис. грн., вартiсть будiвельно-монтажних робiт становить 32
тис. грн., пусконалагоджувальних робiт – 11 тис. грн. Об’єкт повнiстю введений в експлуатацiю,
що становить 309 тис. грн.
35.«Технiчне переоснащення лiнiї зв’язку для управлiння насосною станцiєю 2-го пiдйому ТЕЦ-5»
(Iнвест. проект КТЕЦ-612025-1). У 2013 роцi виконано роботи з розробки робочого проекту на
суму 46 тис. грн. та будiвельно-монтажнi роботи на суму 538 тис. грн. Загальна сума виконання
становить 584 тис. грн. Об’єкт введений в експлуатацiю в повному обсязi.
36.«Впровадження облiку теплової енергiї на колекторах мережної води» (Обладнання+ПНР)
(Iнвест. проект ТЦ5-40001). Загальне виконання по проекту у 2013 роцi становить 3259 тис. грн. з
них 240 тис. грн. – будiвельно-монтажнi роботи, 1 764 тис. грн. – сума поставленого обладнання,
896 тис. грн. – виконання пусконалагоджувальних робiт, 359 – проектнi роботи.
37.«Капiтальний ремонт димової труби №2 (ПВР)» (Iнвест. проект ТЦ5-50030). У 2013 роцi
виконано проектнi роботи на суму 176 тис. грн. будiвельно-монтажнi роботи – на суму 2 299 тис.
грн. Введено в експлуатацiю 2475 тис. грн.
38.«Капiтальний ремонт димової труби №1 (ПВР)» (Iнвест. проект ТЦ5-50031). У 2013 роцi
виконано проектнi роботи на суму 149 тис. грн.
39.«Встановлення електроградiєнтного рибозахисного пристрою типу ЕГРЗ-М з виконанням
проектних, будiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт» (Iнвест. проект КТЕЦ612023-1). У 2013 роцi розроблено проектну документацiю вартiстю 37 тис. грн., поставлено
обладнання на суму 264 тис. грн., виконано будiвельно-монтажнi та пусконалагоджувальнi роботи
на суму 14 тис. грн. та 43 тис. грн. вiдповiдно. Всього у 2013 роцi виконання становить 358 тис.
грн. Об’єкт введений в експлуатацiю в повному обсязi.
38.«Обладнання розширення Avaya communication manager G-450» (Iнвест. проект ВД-50063). Вiд
Апарату управлiння в 2013 роцi отримано i введено в експлуатацiю обладнання на суму 36 тис.
грн.
39.«Замiна iнвентарних топочних риштувань» (Iнвест. проект КТЕЦ-612020-1). У 2013 роцi
поставлено та введено в експлуатацiю обладнання на суму 921 тис. грн.
40.«Замiна телефонних та факсимiльних апаратiв (Обладнання)» (Iнвест. проект КТЕЦ-620007-1).
Отримано вiд Апарату управлiння i введено в експлуатацiю обладнання на суму 17 тис. грн.
41.«Закупiвля нових робочих станцiй (Обладнання)» (Iнвест. проект КТЕЦ-620009-1). В 2013 роцi
вiд Апарату управлiння отримано обладнання на суму 366 тис. грн. Обладнання введено в
експлуатацiю в повному обсязi.
42.«Закупiвля нових робочих станцiй (Обладнання)» (Iнвест. проект КТЕЦ-620010-1). Отримано
обладнання вiд Апарату управлiння на суму 283 тис. грн. та повнiстю введено в експлуатацiю.
43.«Закупiвля нових робочих станцiй (Обладнання)» (Iнвест. проект КТЕЦ-620025-1). В 2013 роцi
вiд Апарату управлiння отримано обладнання на суму 20 тис. грн., яке повнiстю введено в
експлуатацiю.
44.«Придбання iнших засобiв комп’ютеризацiї (Обладнання)» (Iнвест. проект 620026-1). В 2013
роцi вiд Апарату управлiння отримано та введено в
експлуатацiю обладнання на суму 51 тис. грн.
45.Розширення системи локального мiкростiльникового оперативного зв’язку ТЕЦ-5, покриття
територiї мазутного господарства (Обладнання+БМР) (Iнвест. проект КТЕЦ-620006-1). Вiд
Апарату управлiння в 2013 роцi отримано активи на суму 248 тис. грн. та в повному обсязi
введено в експлуатацiю.
46.Будiвництво кабельних лiнiй зв’язку на об’єктах фiлiалу ТЕЦ-5 (Обладнання+БМР) (Iнвест.
проект ТЦ5-50085-ТЕЦ-5). Отримано вiд Апарату управлiння i введено в експлуатацiю основнi
фонди на суму 445 тис. грн.
47.Реконструкцiя КРУН-10 з замiною на розподiльчий пристрiй 10 кВ закритого типу (Iнвест.
проект КТЕЦ-612019-1). У 2013 роцi виконано проектно-вишукувальнi роботи на суму 209 тис.
грн.
48.Модернiзацiя системи диспетчерського телефонного зв’язку ТЕЦ-5 (Обладнання+БМР) (Iнвест.

проект ВД-50086-ТЕЦ-5) Вiд Апарату управлiння отримано обладнання реєстрацiї та архiвування
Avaya-Contact Recording вартiстю 83 тис. грн. та введено в експлуатацiю.
49.Ремонт прохiдної №1 ТЕЦ-5 (Iнвест. проект ТЦ5-50029). У 2013 роцi виконано будiвельномонтажнi роботи на суму 586 тис. грн. та введено в експлуатацiю основнi фонди на суму 592 тис.
грн.
50.Влаштування теплової iзоляцiї тепломагiстралей №3-5 на ТЕЦ-5 (Iнвест. проект КТЕЦ-6120421). В 2013 роцi виконано будiвельно-монтажнi роботи на суму 1280 тис. грн.
51.Модернiзацiя АСУ ТП водопiдготовки, поставка обладнання та iнструментального ПО для
тестування, налагодження i ремонту ПТК (Iнвест. проект КТЕЦ-612053-1). Розроблено робочий
проект вартiстю 26 тис. грн.
52.Технiчне переоснащення супутнього обладнання установки пом’якшення води (Iнвест. проект
КТЕЦ-612028-1). Всього виконання в 2013 роцi становить 3962 тис. грн.: будiвельно-монтажнi
роботи – 3926 тис. грн., пусконалагоджувальнi – 36 тис. грн.
53.Технiчне переоснащення освiтлення хiмiчного цеху ТЕЦ5 (Iнвест. проект КТЕЦ-612059-1).
Розроблено проект вартiстю 6 тис. грн. та виконано будiвельно-монтажнi роботи на суму 381 тис.
грн. Всього виконання в 2013 становить 387 тис. грн.
54.Розширення годинникової системи єдиного часу ТЕЦ-5 (Iнвест. проект КТЕЦ-620032-1).
Апаратом управлiння передано основнi фонди на суму 85 тис. грн., якi в повному обсязi введено в
експлуатацiю.
55.Закупiвля програмного забезпечення РСМ (Iнвест. проект ВД-60095-ТЕЦ-5). Виконано
встановлення Програми оцiнки економiчної надiйностi пiдприємства RCM та RBS на ТЕЦ5 на
суму 425 тис. грн.
56.Капiтальний ремонт енергоблоку ст. №3 (Обладнання+БМР) (Iнвест. проект ТЦ5-50034).
Виконано ремонт енергоблоку №3 на суму 20 057 тис. грн. та введено в експлуатацiю.
57.Капiтальний ремонт цилiндра середнього тиску турбiни Т-100/120-130 ст. №2
(Обладнання+БМР) Iнвест. проект ТЦ5-50033). Виконано ремонт цилiндра середнього тиску
турбiни Т-100/120-130 ст. №2 та введено в експлуатацiю основнi засоби на суму 3 537 тис. грн
ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТРАЛЬ №6
Планом капiтальних iнвестицiй Теплоелектроцентралi № 6 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на 2013 рiк
передбачено коштiв на суму 112 756 тис. грн. Виконання склало 46 018 тис.грн., що становить
41%. Введено фондiв на суму – 34 196 тис. грн. Обсяг незавершеного будiвництва склав – 24 175
тис. грн.
1.Реконструкцiя лiтнiх мережних насосiв продуктивнiстю 2500 т/год (ТЦ6-30007) - демонтованi 2
насоси, 4 засувки, 4 клапани, покриття iзоляцiї трубопроводiв та трубопроводи, 0,323 т
металоконструкцiй, 23 м3 фундаменти. Улаштування залiзобетонних фундаментiв та опор 54,5 м3.
Закладена арматура та закладнi деталi 2,05 т. Змонтовано 2 насоси, напiрнi трубопроводи,
частково всмоктуючи трубопроводи, засувки 4 шт., обладнання мастило подачi, 1 насос
вiдцентрований. Зварнi стики змонтованих трубопроводiв зданi, трубопроводи огрунтованi..
Роботи виконуються.
2.Доведення межi вогнестiйкостi повiтроводiв до стандарту Е145 (ПВР+Обл.+БМР) (ТЦ6-50020) роботи виконанi. Об'єкт введено в експлуатацiю.
3. Встановлення протипожежної перегородки мiж БЩУ та турбiнним вiддiленням 1-го типу з
протипожежними дверима (ТЦ6-50019) - роботи виконанi. Об'єкт введено в експлуатацiю.
4.Реконструкцiя реєстраторiв аварiйних подiй енергоблокiв №1,2 (БМР+ПНР+Обл.) (ТЦ6-40004) роботи виконанi. Об'єкт введено в експлуатацiю.
5.Розвиток другої (третьої) черги телевимiрiв з використанням приладiв РМ130PLUS (ТЦ6-20010)
- роботи виконанi. Об'єкт введено в експлуатацiю.
6. Електрифiкацiя арматури бризкального бесейну та циркуляцiйної системи (Обл.+БМР) (ТЦ640006)- роботи виконанi. Об'єкт введено в експлуатацiю.
7.Реконструкцiя запiрної арматури в схемi обв'язки фiльтрiв блочної знесолючої установки
(Обл.+БМР) (ТЦ6-30020)- роботи виконанi. Об'єкт введено в експлуатацiю.
8. Монтаж акустико-емiсiйного монiторiнгу тр-дiв (ТЦ6-10015)- роботи виконанi. Об'єкт введено в

експлуатацiю.
9. Реконструкцiя системи протипожежного захисту машзалу головного корпусу (ПВР) (ТЦ650007)- виконанi ПВР. Проводиться аналiз проекту технiчними службами. Готуються документи
на проведення конкурсу з вибору виконавця робiт.
10.Встановлення автоматичної системи пожежної сигналiзацiї та замiна несертифiкованих
пожежних сповiщувачiв системи пожежної сигналiзацiї у примiщеннях iнженерно-лабораторного
корпусу (Обл.+БМР) (ТЦ6-30008/30010) - БМР виконанi. Виконуються ПНР.
11.Реконструкцiя схеми знесолюючої установки хiмiчного цеху (Експерт.) (ТЦ6-40002) - виконанi
роботи по експертизi проекта. Проводиться робота по проведенню конкурсних торгiв.
12.Влаштування мiсця для зберiгання вiдходiв (КТЕЦ-613006-1) - роботи виконанi. Об'єкт введено
в експлуатацiю.
13.Реконструкцiя покрiвлi резервуару зберiгання мазуту №1 (КТЕЦ-613014-1)- роботи виконанi.
Об'єкт введено в експлуатацiю.
14. Реконструкцiя баштової градирнi №2 (БМР) (ТЦ6-40003)- виконано ПВР. Готуються
документи на проведення конкурсу з вибору виконавця робiт.
15.Реконструкцiя компресорної ВРУ-110/20 з замiною компресорiв (ТЦ6-20004)- роботи виконанi.
Об'єкт вводиться в експлуатацiю.
16. Реконструкцiя загальностанцiйної компресорної (ПВР) (ТЦ6-40007)- виконанi демонтажнi
роботи. Змонтовано 1 компресор. Проведена реконструкцiя будiвлi. Роботи продовжуються.
Закiнчення планується у 2014 роцi.
17. Реконструкцiя ланцюгiв напруги 110 кв iз замiною трансформаторiв (ТЦ6-30005)- роботи
виконанi. Об'єкт вводиться в експлуатацiю.
18.Реконструкцiя схеми вимiрювання температури пiдшипникiв обортових механiзмiв з замiною
iснуючих приладiв блоку №1 (КТЕЦ-613008-1)- роботи виконанi. Об'єкт введено в експлуатацiю.
19.Реконструкцiя мережi живлення iнженерного-корпусу (ТЦ6-50026) - роботи виконанi. Об'єкт
вводиться в експлуатацiю.
20.Реконструкцiя схеми рециркуляцiї меренжної води водогрiйних котлiв (ТЦ6-50009) - виконано
демонтажнi роботи.
21.Реконструкцiя системи автоматичного регулювання контролю реєстрацiї аварiйних ситуацiй
КВГМ № 1-4 на ТЕЦ-6 (ПВР) (КТЕЦ-613002-1) - виконано ПВР.
22.Реконструкцiя системи ущiльнення регенеративного повiтропiдiгрiвника (Обл.+БМР+ПВР)
(ТЦ6-40020)- Виконанi землянi роботи. Влаштованi фундаменти пiд газоходи та обладнання.
Змонтовано вентилятор, короби пiд електрокабелi та кабель частково. Виконуються роботи з
виготовлення м/к газоходiв та опор пiд них.
23.Обладнання примiщень блоку допомiжних споруд,майстерень та офiсних примiщень головного
корпусу, маслогосподарства, примiщень ЦЩУ, БЩУ, ЦТЩУ-1,2, ЩУХВО, ЩУПТЦ
автоматичною системою пожежної сигналiзацiї та замiна автоматичної системи пожежної
сигналiзацiї в примiщеннях кабельних вiдсiкiв №№9,10,11,12,13 (ПВР+Обл.+БМР) (ТЦ6-50024) Роботи по влаштуванню автоматичної системи пожежної сигналiзацiї виконанi в головному
корпусi. В рештi примiщень роботи виконуються.
24.Реконструкцiя систем вентиляцiї кабельних примiщень (ПВР+Обл.+БМР) (ТЦ6-50023) - роботи
виконанi. Об'єкт введено в експлуатацiю.
25. Встановлення протипожежних дверей в усiх вентиляцiйних камерах, кабельних та
акумуляторних примiщеннях, електролiзернiй (БМР) (ТЦ6-50022)- роботи виконанi. Об'єкт
введено в експлуатацiю.
26. Реконструкцiя викатних комiрок 6кВ енергоблокiв №1,2 (ТЦ6-30011)- роботи виконанi. Об'єкт
введено в експлуатацiю.
27.Капiтальний ремонт покрiвлi головного корпусу(КТЕЦ-613001-1) – виконано ПВР.
Проводиться аналiз проекту технiчними службами.
28. Реконструкцiя з впровадженням регулюючого приводу на мережному насосi другого пiдйому
(КТЕЦ-613004-1) - виконано ПВР. Проводиться придбання обладнання.
29. Влаштування автоматичного облiку каналiзацiйних стокiв (КТЕЦ-613005-1) - виконано ПВР.
Обладнання придбано. Проводяться роботи з БМР.

30. Реконструкцiя з впровадженням регулюючого приводу на мережному насосi хiмзмякшеної
води (КТЕЦ-613007-1) - виконано ПВР. Проводиться аналiз проекту технiчними службами.
31. Реконструкцiя та розвиток iнформацiйно-обчислювальної системи блокiв 1,2 на базi
стандартної SCADA/DCS (КТЕЦ-613009-1) - проведено торги з вибору виконавця робiт,
заключено договiр, роботи виконуються.
32. Реконструкцiя з впровадженням системи перiодичного контролю стану металу трубопроводiв
(КТЕЦ-613010-1) - торги вiдмiнено через не вiдповiднiсть наданих пропозицiй вимогам ТЗ
33. Реконструкцiя вузла облiку тепла (КТЕЦ-613011-1) - виконано ПВР. Провдиться аналiз
проекту технiчними службами.
34. Встановлення системи раннього оповiщення у надзвичайних ситуацiях та оповiщення людей в
разi їх виявлення (ТЦ6-50025) - роботи виконуються. Виконано 35% обсягу робiт
35. Реалiзацiя заходiв захисту кабелiв кабельного господарства вiд загоряння (ТЦ6-50021) - роботи
виконанi. Об'єкт введено в експлуатацiю.
36. Реконструкцiя схеми подачi води на вакуумнi деаератори пiдживлення тепломереж1 ти 2 черг
(ТЦ6-50008) - роботи виконанi. Об'єкт вводиться в експлуатацiю.
37. Реконструкцiя обладнання комiрок 8,9 ПЛ-110кВ "Лiвобережна (ТЦ6-50014) - роботи виконанi.
Об'єкт вводиться в експлуатацiю.
38.Технiчне переозброєння вiддiлiв та цехiв.
СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI»
Планом капiтальних iнвестицiй СВП «КЕМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на 2013 рiк передбачено
коштiв на суму 702 418 тис. грн. Виконання склало 217 589 тис.грн., що становить 31%. Введено
фондiв на суму – 240 594 тис. грн. Обсяг незавершеного будiвництва склав – 105608 тис. грн.
За програмою НКРЕ виконанi наступнi роботи:
Роздiл I. Технiчний розвиток (переозброєння), модернiзацiя та будiвництво електричних мереж та
обладнання.
Будiвельно-монтажнi роботи.
Реконструкцiя з переведенням на номiнальну напругу 110 кВ ПС 35/10 кВ "Єленiвська" з
органiзацiєю КПЛ 110 кВ "ТЕЦ-6-Єленiвська" та "Оболонь- Єленiвська" (I черга) Переобладнання
РП-1 iз замiною приєднання до мережi 10 кВ.
Роботи завершено, об’єкт введено в експлуатацiю.
Здiйснено реконструкцiю РП-1, встановлено 22 комiрки 10 кВ, а також в РП-507 змонтовано 22
комiрки 10 кВ, силовi трансформатори 2х400 кВА. Прокладено КЛ 10 кВ 2,573 км, КЛ 0,4 кВ 0,291
км. Споживачiв ПС «Єленiвська» переключено на реконструйованi РП-1 та РП-507. Об’єкт
введено в експлуатацiю.
Реконструкцiя з переведенням на номiнальну напругу 110 кВ ПС 35/10 кВ "Єленiвська" з
органiзацiєю КПЛ 110 кВ "ТЕЦ-6-Єленiвська" та "Оболонь- Єленiвська" (II черга) за об’єктом
реконструкцiї ПС.
Роботи планується завершити в 2014 роцi.
Демонтовано трансформатори Т1, Т2, обладнання комiрок 10 кВ, здiйснюються демонтажнi
роботи будiвельної частини.
Прокладено кабелю на КЛ 110 кВ «ТЕЦ-6 – Еленiвська», «Оболонська – Еленiвська» - 2 х 2,894
км.
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ живлення РП-1
Роботи завершено, об’єкт введено в експлуатацiю
Виконано 2 КЛ-10 кВ х 6,2 (2х2х3,1) км. Прокладання КЛ 10 кВ та благоустрiй завершено,
Реконструкцiя ВРП-35 ПС "Львiвська".
Роботи завершено, об’єкт введено в експлуатацiю.
Змонтовано та налагоджено таке основне обладнання: вакуумнi вимикачi 35 кВ (2 од.),
роз’єднувачi 35 кВ з одним заземлюючим ножем (2 од.), роз’єднувачi 35 кВ з двома
заземлюючими ножами (2 од.), блок трансформаторiв струму 35 кВ (1 комп.), блок обмежувачiв
перенапруги (1 комп.), комплектний розподiльчий пристрiй 10 кВ з шинним мостом (1 комп. (32
ком.). Об’єкт введено в експлуатацiю.

Реконструкцiя ПС "Печерська".
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю.
Встановлено обладнання: трансформатори силовi ТРДНС-25000/35-У1 (2 шт.), пристрiй
комплектний розподiльчий КВ-1Ф-К (54 комiрки), трансформатори силовi власних потреб ТМ160/10-УХЛ1 (2 шт.), комбiнованi дугогаснi реактори ASRC0/63P 480KVA/10RV/8-83A/DB-24H (4
шт.), блоки вимикачiв 35 кВ Б35Б-10/К (2 компл.), трансформатори напруги URS-36 35кВ (6 шт.),
обмежувачi перенапруги 10 кВ HAD-12MA (12 шт.).
Реконструкцiя ПС "Днiпровська".
Роботи планується завершити в 2014 роцi.
Здiйснюється закупiвля обладнання, реконструкцiя огорожi, масловiдвiдникiв, маслозбiрникiв.
Встановлено прожекторну щоглу.
Реабiлiтацiя iснуючих електричних мереж 10-0,4 кВ центральної частини м. Києва для пiдвищення
надiйностi електропостачання iснуючих споживачiв будiвель №30, 32, 34, 36, 38 по вул. Хрещатик
Роботи планується завершити в 2014 роцi
Прокладено КЛ 10 кВ (150 м), заведено в ТП-860.
Реконструкцiя РП в РКМ (з замiною масляних вимикачiв на вакуумнi) .
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю
Роботи завершено, змонтовано таке основне обладнання:
РП-134 (ЗхРКМ) – 22 шт. комiрок КРП-10 кВ.
РП-80 (ПдРКМ) – 16 шт. комiрок КРП-10 кВ.
РП-81 (ПдРКМ) – 16 шт. комiрок КРП-10 кВ.
РП-86 (ПдРКМ) – 16 шт. комiрок КРП-10 кВ.
Реконструкцiя КЛ 10 кВ в центральнiй частинi м.Києва
КЛ 10 кВ ТП695 (II с)-ТП3346… Роботи планується завершити в 2014 роцi.
Прокладено 3,62 км КЛ 10 кВ.
КЛ 10 кВ ТП1774 (II с)-ТП4987… Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю
Прокладено КЛ 10 кВ 0,4 км.
КЛ 10 кВ ТП2864-ТП5070№1 Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю
Прокладено КЛ 10 кВ 0,333 км.
КЛ 10кВ ТП6214(IIс)-ТП6275 (Iс) Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю
Прокладено КЛ 10 кВ 0,296 км.
КЛ 10 кВ ТП 2306 -ТП4949 (IIс)… Роботи планується завершити в 2014 роцi.
Прокладено 0,46 км КЛ 10 кВ.
Реконструкцiя обладнання 10 кВ РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Вигурiвщина».
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю
Виконано запланованi на 2013 рiк пусконалагоджувальнi роботи обладнання 10 кВ та системи
телемеханiки на 100%.
Реконструкцiя ПС 110/10 кВ «Радiотехнiчна» iз замiною ВД, КЗ-110 кВ на елегазовi вимикачi.
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю
Виконано запланованi на 2013 рiк для завершення об’єкта роботи з монтажу та
пусконалагодження системи телемеханiки та охоронної сигналiзацiї.
Реконструкцiя КЛ-35 кВ "ТЕЦ-5 - Печерська А, Б".
Готуються документи для введення об’єкта в експлуатацiю
Виконано роботи з благоустрою та озелененню територiї, порушеної при реконструкцiї КЛ.
Реконструкцiя ПС 110/35/10 кВ "Святошинська".
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю
Реконструйовано ВРУ-35 кВ з реконструкцiєю ланки 35 кВ № 7 на ПС «Святошин». Демонтовано
iснуючi розрядники РВС-35 i установлено новi ОПН-35 кВ в колах шинних апаратiв I та II с.ш.
35кВ. Демонтовано iснуючi ДГК-35 кВ № 1,2,3 II с.ш., пересено на нове мiсце ДГК-35 кВ №1, №2
та установлено новий реактор ASR 1.6 35 кВ 620 кВА. Змонтовано маслоприймач з маслостоками
в iснуючий маслозбiрник. Реконструйовано ЩВП 0,22 кВ. Органiзовано лiнiю живлення та
обiгрiву обладнання. Реконструйовано заземлення та освiтлення ПС. Прокладено контрольнi та
силовi кабелi. Змонтовано пристрої облiку, РЗА та панелi керування. Змонтовано таке обладнання:

вимикач вакуумний типу ВР-35НС 20/1600 А (1 компл.), роз’єднувач триполюсний РГ2-35/1000
УХЛ1 (3 компл.), роз’єднувач однополюсний РГ2-35/1000 УХЛ1 (3 компл.), реактор масляний
дугогасний (в колi Т2) ЗРОМ-550/35, обмежувачi перенапруги (6 компл.), панелi РЗА. У щитi
змiнного струму додатково встановленi роз’єднувачi – 7 шт., автоматичнi вимикачi – 7 шт.,пускач
типу ПМЛ 2160М (1 шт.).
Реконструкцiя ПЛ 35 кВ «Святошинська» - «ГВФ».
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю
Виконано роботи з вiдновлення асфальто-бетонного покриття та озелененню територiї, порушеної
при прокладаннi КЛ 35 кВ «Святошинська» - «ГВФ».
Реконструкцiя РП 4.
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю
Виконано будiвельнi роботи з реконструкцiї 1-9 аванкамери та кабiн трансформаторiв.
Встановлено комiрки 10 кВ (9 шт.), силовi трансформатори ТМ 2х400 кВА, розподiльчий щит 0,4
кВ. Виконано благоустрiй територiї.
Реконструкцiя КЛ 10 кВ в центральнiй частинi м.Києва.
Готуються документи для довведення об’єкта в експлуатацiю.
Виконано запланованi на 2013 рiк роботи з благоустрою.
Реконструкцiя КЛ 35 кВ ПС"Кабельна" -ПС "Артемiвська", КЛ 35 кВ ПС"Кабельна" -ПС
"Львiвська", КЛ 35 кВ ПС"Октябрська" -ПС "Львiвська"
Готуються документи для довведення об’єкта в експлуатацiю.
Прокладено 0,663 км КЛ 35 кВ. Завершенi роботи з реконструкцiї ВРП 35 кВ на ПС «Кабельна» та
благоустрiй по КЛ.
Будiвництво ПС 110/10 кВ "Унiверситетська" з лiнiєю 110 кВ (завершення робiт вiдп. пункту 6
пост. КМУ №461).
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю
Виконано роботи з благоустрою та озелененню територiї, порушеної при будiвництвi КЛ 110 кВ
«Унiверситетська-Теремки» № 1,2, а також пусконалагоджувальнi роботи в вентиляцiйних
системах. Встановлено пiдпiрну стiну №№ 1,2, «забiрку» (облаштування цоколю) ПС
«Унiверситетська». Влаштовано зовнiшнiй кабельний тунель, вiдливи, парапети.
Будiвництво ПС 110/10 кВ “Московська” з лiнiєю 110 кВ (завершення робiт вiдп. пункту 6 пост.
КМУ №461).
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю.
Здiйснено переведення навантаження 10 кВ. Виконано антикригову систему на покрiвлi.
Завершено роботи по зовнiшнiм мережам (дренаж, водопровiд, каналiзацiя), зовнiшнє освiтлення
територiї. Завершено монтажнi роботи (грозозахист та заземлення, КРУЕ-110, РУ-10, АСКУЕ).
Встановлено залiзобетонну огорожу. Завершено асфальтування територiї ПС, озеленення.
Реконструкцiя транзитної ПЛ-110 кВ "ТЕЦ-6 - Лiвобережна" (завершення робiт вiдп. пункту 6
пост. КМУ №461).
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю.
Проведено запланований на 2013 рiк демонтаж ПЛ (4,5 км), демонтовано 27 металевих опор.
Вiдновлено благоустрiй тротуарiв та зеленої зони.
Приведення у вiдповiднiсть благоустрою мiсця будiвництва по вул. I.Клименка.
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю.
Встановлено залiзобетонну огорожу ПС. Здiйснено засипку територiї ПС щебенем, монтаж ворiт,
улаштування дротяної огорожi типу «Єгоза».
Реконструкцiя ПС "Вулкан" з замiною масляних вимикачiв ВМТ-110 на елегазовi.
Роботи планується завершити в 2014 роцi.
Завершується закупiвля обладнання, демонтовано обладнання I сш., змонтовано
металлоконструкцiї для нового обладнання I сш., кабельнi канали, монтуються контрольнi кабелi.
Монтуються металоконструкцiї для секцiйного вимикача 110 кВ, здiйснюється пiдготовка
металоконструкцiй II сш.
Реконструкцiя обладнання 110 кВ та пристроїв РЗА на ПС "Вигурiвщина".
Роботи планується завершити в 2014 роцi.

Здiйснюється закупiвля обладнання.
Реконструкцiя КЛ 35 кВ.
Роботи планується завершити в 2014 роцi.
Проведено процедури iз закупiвлi обладнання, матерiалiв, робiт, здiйснено авансування.
Реконструкцiя РП-12 в частинi Релейного захисту та автоматики.
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю.
Схеми вторинних з’єднань розробленi з застосуванням таких пристроїв релейного захисту:
пристрiй мiкропроцесорний захисту, автоматики, контролю та управлiння МIСОМ Р14N – для
лiнiй 10 кВ (18 шт.);
пристрiй мiкропроцесорний захисту, автоматики, контролю та управлiння МIСОМ Р14D – для
вводiв 10 кВ (2 шт.);
пристрiй мiкропроцесорний захисту, автоматики, контролю та управлiння МIСОМ Р14N – для
секцiйного вимикача 10 кВ (1 шт.).
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ живлення ТП-4834.
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю
Прокладено КЛ 10 кВ 0,688 та 0,690 км.
Реконструкцiя мереж 10 кВ ПС Вiдрадна - РП 308 №1, 2.
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю
Прокладено 100% кабелю на КЛ 10 кВ ПС Вiдрадна – РП-308 №1 - 0,918 км та ПС Вiдрадна – РП308 №2 - 0,933 км.
Реконструкцiя мереж 10 кВ ПС "ВУМ"- РП 134.
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю.
Прокладено КЛ 10 кВ 4,459 км. Об’єкт введено в експлуатацiю.
Реконструкцiя мереж 0,4 кВ РКМ "Захiдний" (приватний сектор ж/м Вiдрадний).
Роботи завершенi, об’єкт введено в експлуатацiю.
Прокладено КЛ 0,4 кВ - 0,265 км. Змонтовано СIП -7,2 км.
Додатковi проекти по будiвельно-монтажним роботам за рахунок економiї 2013 року:
Реконструкцiя електричного обладнання ТП-2065
Реконструкцiя РУ-10кВ ТП-3465
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ живлення РП-222
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ живлення РП-63, РП147, РП177
Реконструкцiя обладнання 10 кВ РУ-10кВ на ПС "Вокзальна"
Реконструкцiя ПС "Оболонь"
Реконструкцiя КЛ35 ПС "Кабельна"- ПС "Львiвська", ПС "Кабельна"- ПС "Артемiвська"
Реконструкцiя мереж 10 кВ ПС Бiличi-РП 192
Реконструкцiя електричного обладнання 10 кВ РП-19
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ живлення РП 160
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ живлення РП 265
Реконструкцiя ПС "Станкозаводська" з замiною тр-ра Т2, реконструкцiєю шинного мосту 10кВ,
ЩВП та встановленням пристроїв компенсацiї ємнiсних струмiв на III сш. 10кВ
Реконструкцiя мереж 10кВ живлення РП69, РП194
Реконструкцiя електричних мереж 10кВ живлення РП-45№1
Реконструкцiя електричного обладнання РП-222
Реконструкцiя ел. мереж 10 кВ живлення РП21
Реконструкцiя електричних мереж 10кВ живлення ТП-2640
Реконструкцiя мереж 10 кВ ПС КПI - РП 226
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ живлення РП-52 та РП-259
Реконструкцiя мереж 10 кВ живлення ТП5331
Реконструкцiя мереж 10 кВ живлення ТП-4915
Реконструкцiя КЛ-10 кВ ТП-4720 - ТП-4750
Реконструкцiя системи оперативного струму з встановленням щита постiйного струму на ПС
"Мотоциклетна"
Реконструкцiя системи оперативного струму з встановленням щита постiйного струму на ПС

"ВУМ",ПС "Кабельна", ПС "Мiнська",ПС "Троєщина"
Реконструкцiя мереж-10 кВ живлення РП-90
Технiчне переоснащення обладнання РУ-10 кВ в ТП: замiна травмонебезпечних комiрок тип КСО
386 в ЛРКМ:
Реконструкцiя мереж 10кВ в ЗРКМ. Реконструкцiя мереж 10 кВ ПС Бiличi - РП 123
Реконструкцiя електричних мереж 10-0,4 кВ для електропостачання будинку вiдпочинку.
В 2013 роцi здiйснено авансування зазначених робiт та необхiдного обладнання (матерiалiв), 2014
– виконання робiт.
Проектно-вишукувальнi роботи.
Реконструкцiя обладнання 110 кВ та пристроїв РЗА на ПС «Вигурiвщина»
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акти виконаних робiт пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi
об’єкту ДП «Укрдержбудекспертиза».
Реконструкцiя ПС "Пiвденна" з замiною масляних вимикачiв ВМТ-110 на елегазовi вимикачiв
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акти виконаних робiт пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi
об’єкту ДП «Укрдержбудекспертиза»
Реконструкцiя ПС "Вулкан» з замiною масляних вимикачiв ВМТ-110 на елегазовi вимикачiв
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акти виконаних робiт пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi
об’єкту ДП «Укрдержбудекспертиза».
Реконструкцiя ПС "Воскресенська" з замiною масляних вимикачiв ВМТ-110 на елегазовi
вимикачiв
Робочий проект надано. На розглядi в технiчних служби СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
Реконструкцiя обладнання 10 кВ РУ-10кВ на ПС "Вокзальна"
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акти виконаних робiт пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi
об’єкту ДП «Укрдержбудекспертиза»
Розробка проекту реконструкцiї ПС "Станкозаводська" з замiною трансформатора Т-2,
реконструкцiєю шинного мосту 10 кВ, ЩВП та встановленням пристроїв компенсацiї ємнiсних
струмiв на III сш. 10 кВ
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акти виконаних робiт пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi
об’єкту ДП «Укрдержбудекспертиза»
Розробка проекту з реконструкцiї системи оперативного струму з встановленням щита постiйного
струму на ПС "ВУМ", "Троєщина", "Кабельна", "Мiнська", «Мотоциклетна»:
Розробка проекту з реконструкцiї системи оперативного струму з встановленням щита постiйного
струму на ПС "ВУМ", "Троєщина", "Кабельна", "Мiнська".
Робочий проект надано, погоджено технiчними службами СВП «КЕМ». Акти виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
Розробка проекту з реконструкцiї системи оперативного струму з встановленням щита постiйного
струму на ПС "Мотоциклетна».
Робочий проект надано,погоджено технiчними службами СВП «КЕМ». Акти виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
Реконструкцiя КЛ 35 кВ. (6 обєктiв):
Реконструкцiя КЛ 35 кВ "ПС "Октябрська" - ПС "Телецентр" А, Б.
Реконструкцiя КЛ 35 кВ ПС "Октябрська" - ПУ2 - ПС "Артемiвська".
Реконструкцiя КЛ-35 кВ ПС "Октябрська" - ПС "Львiвська"
Робочий проект надано. Робочий проект погоджено технiчними службами СВП «КЕМ». Акти
виконаних робiт пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi об’єкту ДП
«Укрдержбудекспертиза». Роботи виконанi.
Реконструкцiя КЛ 35 кВ ПС "Октябрська" - ПУ1 - ПС "Лукьянiвська" А №1.2, ПС "Октябрська" -

ПУ1 - ПС "Лук'янiвська"Б №1.2
Робочий проект надано. Робочий проект погоджено технiчними службами СВП «КЕМ». Акти
виконаних робiт пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi об’єкту ДП
«Укрдержбудекспертиза». Роботи виконанi.
Реконструкцiя КЛ 35 кВ ПС "Кабельна" - ПС "Лвiвська", КЛ-35 кВ ПС "Кабельна" - ПС
"Артемiвська"
Робочий проект надано,погоджено технiчними службами СВП «КЕМ». Акти виконаних робiт
пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi об’єкту ДП
«Укрдержбудекспертиза»
Реконструкцiя електричного обладнання РП 19
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi
об’єкту ДП «Укрдержбудекспертиза»
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ живлення РП-63, РП-147, РП-177
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi
об’єкту ДП «Укрдержбудекспертиза»
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ живлення ТП-1704, ТП-4418.
Робочий проект надано частково. Зауваження по робочому проекту не усуненi. Розпочато
претензiйну роботу.
Реконструкцiя мереж 10 кВ в ЗРКМ (13 об’єктiв):
Реконструкцiя мереж 10 кВ ПС КПI - РП265
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi
об’єкту ДП «Укрдержбудекспертиза».
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ живлення РП-69 та РП-194
Робочий проект надано. Робочий проект погоджено технiчними службами СВП «КЕМ». Акти
виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ ПС Станкозаводська - ТП2640
Робочий проект надано. Робочий проект погоджено технiчними службами СВП «КЕМ». Акти
виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ ПС КПI - РП 226
Робочий проект надано. Робочий проект погоджено технiчними службами СВП «КЕМ». Акти
виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ ПС Бiличi - РП 70
Робочий проект надано частково. Зауваження по робочому проекту не усуненi. Розпочато
претензiйну роботу.
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ ПС Бiличi - РП 192
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi
об’єкту ДП «Укрдержбудекспертиза»
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ ПС Станкозаводська - РП 45 №1
Робочий проект надано. Робочий проект погоджено технiчними службами СВП «КЕМ». Акти
виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ ПС Бiличi - ТП 214 №1, 2
Робочий проект надано частково. Зауваження по робочому проекту не усуненi. Розпочато
претензiйну роботу.
Реконструкцiя мереж 10 кВ в ПдРКМ (8 об’єктiв):
Реконструкцiя мереж 10 кВ РП149 - ТП2881
Робочий проект надано частково. Зауваження по робочому проекту не усуненi. Розпочато
претензiйну роботу.
Реконструкцiя мереж 10 кВ живлення РП-80
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI

МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Робочий проект на розглядi в ДП
«Укрдержбудекспертиза».
Реконструкцiя РП-222.
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ живлення РП-222
Реконструкцiя електричного обладнання РП-222
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi
об’єкту ДП «Укрдержбудекспертиза»
Реконструкцiя комiрки 10 кВ л.296/1306 в ТП-3465 з метою встановленння приладiв комерцiйного
облiку
Робочий проект надано. Робочий проект погоджено технiчними службами СВП «КЕМ». Акти
виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Будiвництво ПС 110 кВ «Славутич» та транзитна лiнiя 110 кВ «ТЕЦ-5– Славутич –Позняки» (РП)
Робочий проект надано в не повному обсязi.
Реконструкцiя ПС"ВУМ", ПС "Радiотехнiчна" з замiною ОД, КЗ-110 на елегазовi вимикачi (РП).
Робочий проект надано. Отримано позитивний експертний звiт по ПС «Радiотехнiчна». По ПС
«ВУМ» отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi (ДП «Укрдержбудекспертиз»).
Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi об’єкту ДП «Укрдержбудекспертиза».
Реконструкцiя ПС 110/10 "Оболонь" з замiною силових трансформаторiв та вимикачiв (РП).
Робочий проект надано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi об’єкту ДП
«Укрдержбудекспертиза». Робочий проект надано на розгляд в експертизу за всiма напрямками.
Реконструкцiя ВРП-35 ПС "Львiвська" (РП)
Робочий проект надано. Отримано експертну оцiнку кошторисної вартостi об’єкту ДП
«Укрдержбудекспертиза». Отримано експертну оцiнку за всiма напрямками.
Будiвництво ПС 110/10 кВ “Єленiвська” з лiнiєю 110 кВ (РП)
Робочий проект надано в повному обсязi. Отримано експертний звiт. Робоча документацiя
коригується (вносяться змiни та уточнення).
Будiвництво ПС 110/10 кВ “Брест- Литовська” з лiнiєю 110 кВ (РП)
Робочий проект надано. Коригується по зауваженням технiчних служб СВП «КЕМ» (вносяться
змiни та уточнення). Робочий проект надано на розгляд в ДП «Укрдержбудекспертиза» за всiма
напрямками.
ПС 110/10 кВ "Унiверситетська" з лiнiєю 110 кВ Унiверситетська - Теремки" (РП)
Проект виконано (вносяться змiни та уточнення). Роботи виконано.
Реконструкцiя обладнання ПС 110/10 кВ "Лугова" (ПВР)
Проект надано в повному обсязi. Погоджено технiчними службами. Отримано експертну оцiнку
кошторисної вартостi об’єкту ДП «Укрдержбудекспертиза». Робочий проект надано на розгляд в
ДП «Укрдержбудекспертиза» за всiма напрямками.
Реконструкцiя електричного обладнання РП 80
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Реконструкцiя електричного обладнання РП 81
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Реконструкцiя електричного обладнання РП 86
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Замiна обладнання в ТП-2065
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Реконструкцiя мереж 0,4 кВ РКМ "Захiдний" (приватний сектор ж/м Вiдрадний)
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Реконструкцiя комiрки 10 кВ л.296/1306 в ТП-3465 з метою встановленння приладiв комерцiйного

облiку
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Реконструкцiя електромереж 0,4 кВ живлення котельнi на вул. Борщагiвськiй, 154
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Реконструкцiя електричних мереж 10 кВ живлення РП 15, РП 149
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Реконструкцiя ПС "Пирогiвська"
Проект надано у повному обсязi та направлено на розгляд до технiчних служб СВП «КЕМ» та
ПАТ»КИЇВЕНЕРГО». Проект надается на розгляд в ДП «Укрдержбудекспертиза»
Реконструкцiя ПС "Святошинська"
Проект надано у повному обсязi та направлено на розгляд до технiчних служб СВП «КЕМ» та
ПАТ»КИЇВЕНЕРГО».
Замiна оливонаповнених прохiдних iзоляторiв 110 кВ на ПС "Харкiвська", "Бастiонна",
"Полiтехнiчна"
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Акт виконаних робiт пiдписано. Роботи виконанi.
Проектування КЛ 110 кВ «Московська – Новокиївська» № 1,2 (Стадiя РП.)
Даний проект являється перехiдним на 2014 рiк. Надано документацiю згiдно календарного плану.
Реконструкцiя КЛ 110 кВ ПС "Октябрьска" - ПУ31- ПС "Мотоциклетна" №1,2
Робочий проект надано. Погоджено технiчними службами СВП «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI». Проект направляється на розгляд в ДП «Укрдержбудекспертиза».
Технiчне переоснащення обладнання ТП в РКМ iз замiною трансформаторiв на потужнiшi,та
ввiдних i секцiйних панелей.
ЛОТ 1. РКМ «Центральний».
замiна трансформатора ТМ-400 кВА на ТМ-630 кВА в ТП 407
замiни трансформаторiв Т-1 ТМ-630кВА, Т-2 М-400кВА на Т-1 ТМ-1000 кВА, Т-2 ТМ-1000 кВА в
ТП 3856
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
ЛОТ 2. РКМ "Пiвнiчний"
замiни трансформатора ТМ-315 кВА на ТМ-630 кВА в ТП 3779
замiни трансформаторiв ТМ-400 кВА на ТМ-630 кВА в ТП 4704
замiни трансформаторiв ТМ-630 кВА на ТМ-1000 кВА в ТП 3846
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
ЛОТ 3. РКМ «Лiвобережний»
"Замiна трансформаторiв ТМ 2x400 кВА на ТМ 2x630 кВА в ТП 811 за адресою вул. Росiйська,
16/27"
"Замiна трансформатора ТМ 2x320 кВА на ТМ 2x630 кВА в ТП 943 за адресою вул. Ентузiастiв, 1"
Замiна ТМ 2x400 кВА на ТМ 2x630 кВА в ТП 948 за адресою вул. Новодарницька, 12
Замiна трансформатора ТМ 1x630 кВА на ТМ 1x1000 Ква в ТП 1287 за адресою вул. Попудренка,
26/9
"Замiна трансформатора ТМ 100 кВА на ТМ 250 Ква в ТП 2511 за адресою вул. Ялинкова, 58/60"
"Замiна трансформаторiв ТМ 1x315 кВА та 1x250 кВА на ТМ 2x400 кВА в ТП 2522 за адресою
пров. Полiський, 5/1"
"Замiна трансформаторiв ТМ 2x315 кВА на ТМ 2x400 кВА в ТП 2844 за адресою вул.
Серафiмовича, 7"
"Замiна трансформаторiв ТМ 2x160 кВА на ТМ 2x250 кВА в ТП 2922 за адресою вул.
Серафiмовича, 9-а"
"Замiна трансформаторiв ТМ 2x400 кВА на ТМ 2x630 кВА в ТП 3018 за адресою вул. Бучми, 6"

"Замiна трансформаторiв ТМ 2x400 кВА на ТМ 2x630 кВА в ТП 3148 за адресою вул. Р.Окiпної 3В"
"Замiна трансформаторiв ТМ 2x400 кВА на ТМ 2x630 кВА в ТП 3240 за адресою пров.
Карельський, 8"
"Замiна трансформаторiв ТМ 2x400 кВА на ТМ 2x630 кВА в ТП 3904 за адресою вул.
Бориспiльська, 11"
"Замiна трансформаторiв ТМ 1x400 кВА на ТМ 1x630 кВА в ТП 4222 за адресою вул. Ленiна, 22"
"Замiна трансформаторiв ТМ 2x630 кВА на ТМ 2x1000 кВА в ТП 4526 за адресою вул.
Тростянецька, 97"
"Замiна трансформаторiв ТМ 2x400 кВА на ТМ 2x630 кВА в ТП 5003 за адресою вул. Ташкенська,
33"
"Замiна трансформатора ТМ 2x630 кВА на ТМ 2x1000 кВА в ТП 5178 за адресою вул. Ахматової,
5"
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
Технiчне переоснащення обладнання РП в РКМ (з замiною масляних вимикачiв на вакуумнi)
ЛОТ 1. РКМ «Центральний».
реконструкцiя електричного обладнання РП-5
реконструкцiя електричного обладнання РП-8
реконструкцiя електричного обладнання РП-9
реконструкцiя електричного обладнання РП-10
реконструкцiя електричного обладнання РП-11
реконструкцiя електричного обладнання РП-269
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
ЛОТ 2. РКМ «Пiвденний».
реконструкцiя електричного обладнання РП-15
реконструкцiя електричного обладнання РП-90
реконструкцiя електричного обладнання РП-187
реконструкцiя електричного обладнання РП-201
реконструкцiя електричного обладнання РП-299
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
ЛОТ 3. РКМ «Схiдний».
реконструкцiя електричного обладнання РП-114
реконструкцiя електричного обладнання РП-216
реконструкцiя електричного обладнання РП-209
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
ЛОТ 4. РКМ «Захiдний».
реконструкцiя електричного обладнання РП-76
реконструкцiя електричного обладнання РП-123
реконструкцiя електричного обладнання РП-214
реконструкцiя електричного обладнання РП-308
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
ЛОТ 5. РКМ «Захiдний». Тип 2
реконструкцiя електричного обладнання РП-26
реконструкцiя електричного обладнання РП-70
реконструкцiя електричного обладнання РП-158
реконструкцiя електричного обладнання РП-226
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.

ЛОТ 6. РКМ «Лiвобережний»
реконструкцiя електричного обладнання РП-14
реконструкцiя електричного обладнання РП-166
реконструкцiя електричного обладнання РП-248
реконструкцiя електричного обладнання РП-314
реконструкцiя електричного обладнання РП-405
реконструкцiя електричного обладнання РП-429
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
ЛОТ 7. РКМ «Пiвнiчний»
реконструкцiя електричного обладнання РП-131
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
ЛОТ 8. РКМ «Пiвнiчний». Тип 2
реконструкцiя електричного обладнання РП-217
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
Технiчне переоснащення обладнання ТП (замiна в РУ 0,4 кВ щитiв ПН-0,4 на ШРНН) в ЦРКМ,
ПнРКМ
ЦРКМ (15 ТП)
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-65 по вул.Лисенка, 8а
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-197
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-396
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-482
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-882
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-1137
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-1259
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-1420 по вул.Чигорiна, 16
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-1439 по вул.Мечникова, 10/2
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-1461
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-1474
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-1517
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-1772 по вул. Мечникова, 13/08
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-2028
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-2180
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
ПнРКМ (5 ТП)
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-736
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-812
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-862
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-1027
замiна обладнання РУ-0,4кВ в ТП-1031
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
Технiчне переоснащення обладнання РУ-10 кВ в ТП: замiна травмонебезпечних комiрок тип КСО
386 в ЛРКМ: ТП-5492, ТП-5493, ТП-5494, ТП-5495, ТП-1490
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
"Будiвництво лiнiй резервного живлення 10 котелень ПАТ Київенерго.
вул. Бабушкiна, 27; вул. М. Берлiнського,12; вул. Борщагiвська, 154; вул. Кучера,7; вул. Медова,1;
пр. Перемоги 75/2; вул. Львiвська, 3; вул. Львiвська,18; вул. Смiлянська,11; Стратегiчне шосе, 37"
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт

пiдписано. Роботи виконанi.
Замiна грозотросу на ПЛ 110 кВ ТЕЦ-5 - ПС Ново-Київська, ТЕЦ-5 - ПС "Днiпровська" iз заходом
на ПС "Пирогiвська"
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
Додатковi об*єкти ПВР (за рахунок економiї)
«Реконструкцiя системи електропостачання адмiнiстративної будiвлi СВП «КИЇВСЬКI
ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI» за адресою: вул. Мельникова, 31
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
"«Реконструкцiя електричних мереж 10-0,4 кВ для електро-постачання будинку вiдпочинку
«Конча-Заспа»
Проект надано у повному обсязi. проект погоджено у повному обсязi. Акт виконаних робiт
пiдписано. Роботи виконанi.
"«Реконструкцiя електричних мереж 10кВ мкр. Жуляни"
ТП5653 (вул. Шевченка, пров. Шевченка, ву.i. Медична, вул. Карла Маркса, вул. Робiтнича, вул.
Нова)», ТП5656 (вул. Горького. вул. Котляревського, вул. Шевченка, вул. Ленiна, вул. Садова),
ТП5659 (вул. Комсомольська, вул. IIовiтрофлотська)
ТП5659 (вул. Комсомольська, вул. Совська, вул. Повiтрофлотська, вул. Трояндова. вул.
Смерекова), ТП5660 (вул. Шкiльна, вул. Ленiна, вул. Московська, пров. Московський, вул.
Молодiжна, вул. Колоскова»
Заключено договiр на виконання ПВР.
«Реконструкцiя електричних мереж мкр. Чапаївка (правий бiк Столичного шосе)»
Заключено договiр на виконання ПВР.
Реконструкцiя електричних мереж в мкр.Бортничi
«Оптимiзацiя та розвантаження розподiльчих мереж 10кВ РП-302»
Заключено договiр на виконання ПВР.
Реконструкцiя електричних мереж в мкр.Бортничi
1. в районi перетину вул. Левадної та вул. Крилова
2. в районi перетину вул. Горького та вул. Червоноармiйської
3. в районi перетину вул. Лугової та пров. Лугового
4. в районi перетину вул. Лiсної та вул. Фрунзе
5. в районi опор №№ 39, 40, 41 КПЛ-10кВ "5343-5349" на вул. Льва Толстого
6. в районi перетину вул. Карла Маркса та вул. Свердлова
Заключено договiр на виконання ПВР.
«Посилення мереж 10кВ «ТП1089 - ТП1092» С.Рибне
Заключено договiр на виконання ПВР.
СВП «КИЇВСЬКI ТЕПЛОВI МЕРЕЖI»
Планом капiтальних iнвестицiй СВП КТМ на 2013 рiк передбачено коштiв на суму - 284000 тис.
грн. За 2013 рiк СВП КТМ використало на капiтальне будiвництво нових, реконструкцiю та
техпереозброєння об’єктiв - 191445 тис.грн. (67% виконання) у тому числi за джерелами
фiнансування:
- власнi кошти - 184583 тис. грн.
- кредит Свiтового банку - 6862 тис.грн
Введено фондiв - 222408 тис.грн.
Обсяг незавершеного будiвництва склав - 111641 тис.грн.
Виконанi роботи:
-капiтальне будiвництво - 186877 тис.грн.
-придбання iнших необоротних матерiальних активiв - 313 тис. грн.
-придбання основних засобiв – 4253тис. грн.
-придбання нематерiальних активiв – 1тис.грн.
-полiпшення основних засобiв – 1 тис.грн.
ТЕПЛОВI МЕРЕЖI

За 2013 рiк виконано наступнi роботи а саме:
1. «Реконструкцiя ТМ-1 вiд РК "М. Борщагiвка" на дiлянцi вiд ТК-114 до БН на пр. Курбаса, 14».
Прокладено та введено 0,194 км в 2- трубному вимiрi тепломережi. Тепломережа введена 1
кварталi 2013 року.
2. «Реконструкцiя ТМ № 1 (4) СТ-1 на дiлянцi вiд ТК-133б/12 до ТК-133б/17 на вулицi
Мартиросяна». Прокладено та введено 0,562 км тепломережi в 2 - трубному вимiрi. Тепломережа
введена у 1 кварталi 2013 року.
3. «Реконструкцiя ТМ №1 СТ-2 на дiлянцi ТК-128/3а до БН на вулицi Оболонськiй, 34». Договiр на
виконання БМР укладено з пiдрядником ТОВ «Прогрес-92». Прокладено та введено 0,514 км
тепломережi в 2 – трубному вимiрi. Тепломережа введена у 1 кварталi 2013 року.
4. «Реконструкцiя ТМ-1 РК "Борщагiвка" вiд ТК 156 до ТК 156/3 та до БН по пр. Комарова,17 а».
Пiдрядник ТОВ «САНТЕХСЕРВIС». Прокладено та введено 0,254 км тепломережi. Тепломережа
введена в дiю 1 кварталi 2013 роцi.
5. «Реконструкцiя ТМ-1 РК "М. Борщагiвка"вiд ТК 103/5 до БН на вул. Тулузи, 3». Протяжнiсть
тепломережi 0,396 км. На даний час прокладено 0,396 км (100%) тепломережi
Проводиться пiдготовка до монтажу та перевiрцi аварiйної сигналiзацiї.
6. «Реконструкцiя ТМ №1РК "Вiдрадний" вiд ТК179/5-17 до ТК179/5-22 та до БН по Н.Польова,
99Б та Н.Польова, 97а». Протяжнiсть тепломережi 0,356 км. Пiдрядник ПАТ «Трест
«Київспецбуд». Роботи з прокладання тепломережi виконано в повному обсязi. Роботи з аварiйної
сигналiзацiї не завершенi.
7. «Реконструкцiя ТМ № 3 вiд ТЕЦ-5 на дiлянцi вiд ТК-310 до ТК-316 та до нерухомої опори № 22
по Залiзничному шосе». Пiдрядник ТОВ «Прогрес-92». Прокладено та введено 1,5 км
тепломережi. Тепломережа введена в дiю 1 кварталi 2013 роцi.
8. «Реконструкцiя ТМ № 4 вiд ТЕЦ-5 на дiлянцi вiд ТК-410 до ТК-418 по Залiзничному шосе».
Пiдрядник ТОВ «Прогрес-92». Прокладено та введено 1,706 км тепломережi. Тепломережа
введена в дiю 1 кварталi 2013 роцi.
9. «Реконструкцiя ТМ № 1 вiд РК «Вiдрадний» на дiлянцi вiд ТК-139б до ТК-1436а на вул.
Iндустрiальнiй, Солом’янський район». Пiдрядник ТОВ «КЕБК». Роботи з благоустрою територiї
виконано. Прокладено та введено Тепломережа введена в дiю у 2 кварталi 2013 року.
10. «Реконструкцiя водогонiв днiпровської води № 1,2 СТ-1». Пiдрядник ПП «Сiнта-Сервiс».
Протяжнiсть трубопровода 1,3 км. м.п. Роботи виконано на 50%..
11. «Реконструкцiя ТМ № 6 СТ-1 вiд ТК 613/10А-12 до ТК 620А/10-1 на вул. В.Василевської ».
Пiдрядник ТОВ «Прогрес-92». Прокладено 0,425 км тепломережi. Роботи виконано в повному
обсязi. Об’єкт введено в дiю у 4 кварталi.
12. «Реконструкцiя ТМ №4 ТЕЦ-5 на дiлянцi вiд 4П-1 ТК402 по вул..Промисловiй, Столичне шосе
Пiдрядник ТОВ «Прогрес-92». Прокладено 0,324 км тепломережi. Роботи з монтажу тепломережi
виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
13. «Реконструкцiя ТМ №3 ТЕЦ-5 на дiлянцi вiд 3П-1 ТК302 по вул..Промисловiй, Столичне
шосе» Прокладено 0,325 км тепломережi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному
обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
14. «Реконструкцiя ТМ №2 СТ-1 на дiлянцi вiд ТК208 до ТК208/7 по вул..Ветрова, Толстого»
Прокладено 0,629 км тепломережi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Акт
готовностi об’єкта до експлуатацiї в стадiї пiдписання.
15. «Реконструкцiя ТМ №3 ТЕЦ-5 на дiлянцi вiд Т К328 до ТК337 по вул. Барбюса» Прокладено
1,112 км тепломережi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено
в експлуатацiю.
16. «Реконструкцiя ТМ2 РК «Нивки» на дiлянцi вiд ТК207 до ТК214 на вул. Щербакова»
Прокладено 0,450 км тепломережi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi.
Ведуться роботи з iзоляцiї, аварiйної сигналiзацiї..
17. «Реконструкцiя ТМ-1 ТЕЦ-5 вiд ТК122/2 до ТК122/5 по вул. Сiчневого повстання» Прокладено
0,270 км тепломережi. Роботи з монтажу тепломережi виконано. Об’єкт введено в експлуатацiю
18.«Реконструкцiя ТМ-2 СТ-2 ТК207А/4-ТК207А/9 по пр. Московському та вул. Ермака»

Прокладено 0,741 км тепломережi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi.
Об’єкт введено в експлуатацiю
19. «Реконструкцiя ТМ №1 вiд СТ-1 на дiлянцi вiд ТК-123 до ТК 135 по вул.Уманськiй» Прокладено 0,714 км тепломережi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi.
Об’єкт введено в експлуатацiю
20. Реконструкцiя ТМ №1,5 СТ-2 на дiлянцi ТК530Б – ТК145 по вул. .Волошська» Прокладено 0,136 км тепломережi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi.
Об’єкт введено в експлуатацiю
21. Реконструкцiя ТМ-2 ДТЕЦ вiд ТК-216/6 до ТК-216/6-1 по вул. Будiвельникiв,
вiд ТК-216/6-2 до ТК 216/6-2-2,вiд ТК-216/6-2-1 до ТК-216/6-2-3 по пров. Будiвельникiв, та вiд ТК215/9-2 доТК-215/9-6 по вул. Попудренка.
Прокладено 0,248 км тепломережi. Ведуться роботи з аварiйної сигналiзацiї.
22. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ЦТП до будинкiв на вул.
Закревського, 19, 19В, 21 (БМР)». Прокладено тепломережi 0,323 км в 4-трубному вимiрi.
Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
23. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ТК до будинкiв на вул.
Закревського, 19А, 17, 15 (БМР)». Прокладено тепломережi 0,372 км в 4-трубному вимiрi.
Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
24. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ЦТП до будинкiв на вул.
Сабурова, 1 (1 ввiд), вул. Закревського, 49/1 (1, 2, 3 вв) (БМР)». Прокладено тепломережi 0,282 км
в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в
експлуатацiю.
25. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ТК до будинкiв на вул. Сабурова,
1 (2 ввiд), 1А, 3, 3А (БМР)». Прокладено тепломережi 0,413 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з
монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
26. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ЦТП до будинкiв на вул.
Закревського, 27/2 (1, 2, 3, 4, 5 вв), вул. Драйзера, 2А (1,2вв) (БМР)».
Договiр на виконання БМР укладено з пiдрядником ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».
Прокладено та введено 0,590 км (100%) тепломережi в 4 – трубному вимiрi. Тепломережа введена
у 1 кварталi 2013 року. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено
в експлуатацiю.
ТЕПЛОВI РОЗПОДIЛЬЧI МЕРЕЖI
27. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ТК до будинкiв на вул.
Закревського, 27А, 29А, 29, 29Б (БМР)». Прокладено тепломережi 0,377 км в 4-трубному вимiрi.
Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
28. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ЦТП до будинкiв на вул.
Сабурова, 5 (1,2,3,4,5 вв.) (БМР)». Прокладено тепломережi 0,3825 км в 4-трубному вимiрi. Роботи
з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю
29. «Реконструкцiя теплових мереж ЦО та ГВП вiд ЦТП на вул. Корольова, 11/1 до будинкiв на
вул. Корольова, 1/2, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 7, 11/1, та вул. С. Соснiних, 2/1, 2А (БМР)». Прокладено
тепломережi 0,4315 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному
обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
30. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ЦТП до будинкiв на просп.
Маяковського, 32, 32А, 32Б, 32В, 32Г (БМР)». Прокладено тепломережi 0,452 км в 4-трубному
вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
31. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ЦТП до будинкiв на вул.
Сабурова, 11, 11А (БМР)». Прокладено тепломережi 0,280 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з
монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
32. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ТК до будинкiв на вул. Сабурова,
9/61 (1, 2вв), просп. Маяковського, 59, 59А, 61 (БМР)». Прокладено тепломережi 0,336 км в 4трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в
експлуатацiю.

33. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ЦТП до будинку на просп.
Маяковського, 18 (БМР)». Договiр на виконання БМР укладено з пiдрядником ТОВ «ВIЧНЕ
МIСТО ТЕРМ». Тепломережi прокладено 0,282 км в 4- трубному вимiрi. Роботи з монтажу
тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
34. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ТК до будинкiв на просп.
Маяковського, 18А, 20Б, 20В, 20Г (БМР)». Договiр на виконання БМР укладено з пiдрядником
ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ». Прокладено та введено 0,202 км тепломережi в 4-трубному
вимiрi. Тепломережа введена в дiю у 1 кварталi 2013 року.
35. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ЦТП до будинку на вул.
Якубовського, 7 (1, 2, ввiд) (БМР)». Прокладено тепломережi 0,264 км в 2-трубному вимiрi.
Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
36. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ТК до будинкiв на вул.
Якубовського, 3, 5 , 9, 11 (БМР)». . Договiр на виконання БМР укладено з пiдрядником ТОВ
«ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ». Тепломережi прокладено 0,322 км тепломережi в 4- трубному
вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
37. «Реконструкцiя теплового пункту на вул. В.Кiльцевiй,5-А(перекладання теплових мереж ЦО та
ГВП iз використанням попередньо iзольованих труб (БМР)». Прокладено тепломережi 0,837 км в
2-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в
експлуатацiю.
38. «Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж вiд ЦТП до будинкiв по вул. Лятошинського,18А, 22, 26-А, 26-Б». Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi
мiсяцi
39. «Реконструкцiя ТП на вул.. Жмеринськiй, 6А iз облаштуванням вбудованих IТП та замiною
ТМ iз використанням попередньо iзольованих труб).
Договiр укладено з ПАТ «Трест «Київспецбуд». Прокладено тепломережi 0,2965 км в 2-трубному
вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
40. «Реконструкцiя ЦТП на вул. Каштановiй, 8Г iз облаштуванням вбудованих IТП
та замiною ТМ iз використанням попередньо iзольованих труб». На виконання БМР. Договiр
укладено з ТОВ «ВКЦ «Сервiт». Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт введено в
експлуатацiю в груднi мiсяцi
41. «Реконструкцiя теплових мереж ЦО та ГВП вiд ТК до будинкiв
вул..Маяковського,34,34А,36/7».
Прокладено тепломережi 0,348 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у
повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю.
42. «Реконструкцiя ТП: замiна водоводяних пiдiгрiвачiв у 20 центральних теплових пунктах (ПВР,
БМР). Пiдписано 7 договорiв на БМР. Виконано будiвельно-монтажнi роботи по замiнi
водоводяних пiдiгрiвачiв у 19 центральних теплових пунктах.
43. “Реконструкцiя ТРМ ЦО та ГВП вiд ТК-3 вул. Каштанова,13 (2вв)» Прокладено тепломережi 0,728 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у
повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi.
44. “Реконструкцiя ТРМ ЦО та ГВП вiд ТК-3 вул. Бальзака,10»
Прокладено тепломережi 0,4584 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано
у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi.
45. “Реконструкцiя ТРМ ЦО та ГВП вiд ТК-3 вул. Каштанова,13А» Прокладено тепломережi 0,70335 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi
виконано у повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi.
46 «Реконструкцiя ТРМ ЦО та ГВП вiд ЦТП до будинку вул. Заболотного, 52,54,56,68» Прокладено тепломережi 0,336 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у
повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi.
47. «Реконструкцiя ТРМ ЦО та ГВП вiд ЦТП до будинку вул. Заболотного, 64,66,68,70» Прокладено тепломережi 0,285 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у
повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi.
48.«Реконструкцiя ТРМ ЦО та ГВП вiд ЦТП до будинку вул. Заболотного, 48-А, 76, 78, 82, 84, 86,

88» Прокладено тепломережi 0,338 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у
повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi.
49.Реконструкцiя теплового пункту на просп.40-рiччя Жовтня, 21-А (перекладання теплових
мереж ЦО та ГВП iз використанням попередньо iзольованих труб).
Протяжнiсть тепломережi 0,337 км в 4-трубному вимiрi. На даний час прокладено 0,337 км
тепломережi в 4- трубному вимiрi (ЦО - 659м, ГВП- 782м в однотрубному вимiрi ПIТ-труби).
Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi.
50.Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ТК до ж/будинкiв на пр.
Оболонський, 37, 37-В, 35, 39. Протяжнiсть тепломережi 0,268 км в 4-трубному вимiрi. На даний
час прокладено 0,268 км тепломережi в 4- трубному вимiрi(ЦО - 404м, ГВП- 469м в однотрубному
вимiрi ПIТ-труби). Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi
мiсяцi
51.Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ЦТП на пр.Оболонський,33А до
ж/будинкiв на пр. Оболонський,33-А, 33, 31, 29-А. Протяжнiсть тепломережi 0,337 км в 4трубному вимiрi. На даний час прокладено 0,337 км (100%) тепломережi в 4- трубному вимiрi(ЦО
- 776м, ГВП- 599м в однотрубному вимiрi ПIТ-труби).. Роботи з благоустрою перенесенi на 2013
рiк.
52.Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП до будинкiв на вул.Закревського, 47А,
47Б, просп.Маяковського, 32Д. Протяжнiсть тепломережi 0,327 км в 4-трубному вимiрi. На даний
час прокладено 0,327 км (100%) тепломережi в 4- трубному вимiрi(ЦО - 723м, ГВП- 703м в
однотрубному вимiрi ПIТ-труби). Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт введено в
експлуатацiю в груднi мiсяцi
53.Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ТК до будинкiв на
вул.Закревського, 47, 45, 43, 45А. Протяжнiсть тепломережi 0,490 км в 4-трубному вимiрi. На
даний час прокладено 0,490 км (100%) тепломережi в 4- трубному вимiрi(ЦО - 1053м, ГВП- 862м в
однотрубному вимiрi ПIТ-труби).Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт введено в
експлуатацiю в груднi мiсяцi
54.Реконструкцiя теплового пункту на просп.Маяковського, 12 (перекладання теплових мереж ЦО
та ГВП iз використанням попередньо iзольованих труб. Протяжнiсть тепломережi 0,572 км в 4трубному вимiрi. На даний час прокладено 0,572 км (100%) тепломережi в 4- трубному вимiр(ЦО 1135м, ГВП- 1135м в однотрубному вимiрi ПIТ-труби).. Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт
введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi
55. Реконструкцiя теплового пункту на вул. Булгакова, 4А (перекладання теплових мереж ЦО та
ГВП iз використанням попередньо iзольованих труб).
Протяжнiсть тепломережi 0,758 км в 4-трубному вимiрi. На даний час прокладено 0,758 км (100%)
тепломережi в 4- трубному вимiрi(ЦО - 1400м, ГВП- 1266 м в однотрубному вимiрi ПIТ-труби).
Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi
56. Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ЦТП вул.Глушкова,41А до ТК 7,
ТК 26, ТК 6 будинкiв вул.Глушкова,39, 45» Прокладено тепломережi 0,189 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у
повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi.
57. Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ТК8 до ТК 8, ТК 9, будинкiв
вул.Глушкова, 29, 33, 35» Прокладено тепломережi 0,240 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у
повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi.
58. Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ТК13 до ТК 14, ТК 15, будинкiв
вул.Глушкова, 13, 15,17» Прокладено тепломережi 0,432 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у
повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi.
59 Реконструкцiя теплових розподiльчих мереж ЦО та ГВП вiд ТК9 до ТК23, ТК24, будинкiв
вул.Глушкова, 41, 43,47» Прокладено тепломережi 0,396 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано у

повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi.
ЖИТЛОТЕПЛОЕНЕРГО
1.«Реконструкцiя централiзованих теплових пунктiв та теплових мереж вiд них: теплової мережi
р/к "Теремки" вiд БН "Теремкiвська, 21-А" до ж/б №12, 14, 16 на вул. Теремкiвськiй, вiд БН
"Глушкова, 18" до ТК-111-А з реконструкцiєю БН "Теремкiвська, 21-А", БН "Глушкова, 18"
(замiна основного обладнання ТП та бойлеру на пластинчатий)». Протяжнiсть тепломережi 0,903
км в 2-трубному вимiрi. Договiр укладено з ТОВ «ПКЦ «СЕРВIТ».На даний час прокладено 0,903
км (100%) в 2 – трубному вимiрi. Роботи з благоустрою виконано. Об’єкт введено в дiю у 4
кварталi.
2. «Реконструкцiя теплових мереж РК «Лук’янiвська, 27» вiд БН на вул. Лук’янiвська, 27 до ТК210 у пров. Лук’янiвському, 6-8 (ПВР, БМР)». Укладено договiр на виконання БМР з ТОВ
«Сантехсервiс». Протяжнiсть тепломережi 0,175 км в 2-трубному вимiрi. Роботи виконанi.
3. «Встановлення вузлiв облiку теплової енергiї на виходi з колекторiв на 27 котельнях» - були
встановленi вузли облiку теплової енергiї на 27 котельнях. Роботи виконано у повному обсязi та
введено в дiю.
4. «Реконструкцiя вугiльної котельнi Шполянська, 6а» Встановлено сучаснi автоматичнi котли.Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт готується до
введеня в дiю.
5. «Реконструкцiя системи теплопостачання ж/б вiд котельнi вул..Докучаївська, 5» Прокладено тепломережi 0,2145 км в 4-трубному вимiрi. Роботи з монтажу тепломережi виконано
у повному обсязi. Проводиться пiдготовка об’єкта для введено в експлуатацiю.
7. Полiпшення основних засобiв РК «Центральна» вiд ТК-215 до ТК-217 (БМР).
Пiдрядник ПАТ «Трест - Київспецбуд». Роботи виконано. Об»єкт введено в дiю у першому
кварталi 2013 року.
8. «Будiвництво водопроводу до РК «Берестейська» (ПВР, обладнання, БМР). Пiдрядник ТОВ «СК
«ЕВРОМОДУЛЬ ЛТД». Роботи з монтажу та благоустрою закiнченi.
9. «Реконструкцiя димової труби котельнi «Московська, 3».
Виконано роботи з монтажу фундаментiв, несучої башти димової труби, вертикальнi
газовiдводящi стволи, фундаменти пiд естакаду, роботи виконано на 100%. Об’єкт введено в
експлуатацiю у груднi мiсяцi.
10. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Кустанаївська, 12" вiд ТК-2 до ТК-2/1, вiд ТК - 1/1 до ж/б
№8 корп. 2 на вул. Кустанаївськiй, вiд ТК 2/1 до ж/б №8 корп. 1 на вул. Кустанаївськiй!».
Перекладено 278 п.м. тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi. Тепломережа введена в дiю
у вереснi мiсяцi.
11. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Кустанаївська, 12" вiд ТК-3 до ТК-4, вiд ТК до ж/б №12,
14, 14А на вул Кустанаївськiй» Перекладено 230 п.м. тепломережi (100%). Роботи виконано в
повному обсязi. Тепломережа введена в дiю у вереснi мiсяцi.
12. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Звiринецька, 63" вiд котельнi до ж/б на вул. Звiринецькiй,
61, 63 та до ж/б на вул. Правобережнiй,3» Перекладено 425 п.м. тепломережi (100%). Роботи
виконано в повному обсязi. Тепломережа введена в дiю у жовтнi мiсяцi.
13. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Звiринецька,63" вiд ТК-201 до ТК-103, вiд ТК-102 до ж/б
№65А на на вул. Звiринецькiй, вiд ТК-103 до ж/б №63А, 65 на вул. Звiринецькiй та вiд ТК-101 до
ТК-104» Перекладено 374 п.м. тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi. Тепломережа
введена в дiю у жовтнi мiсяцi.
14. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Перемоги, 66" вiд котельнi до ж/б №62/1, 66 на просп.
Перемоги» Перекладено 150 п.м. тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi. Тепломережа
введена в дiю у жовтнi мiсяцi.
15. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Вiдпочинку, 7" вiд ТП "Верховинна, 34" до ж/б №34 на
вул. Верховиннiй» Перекладено 0,1868 км тепломережi (100%). Роботи виконано в повному
обсязi. Об’єкт готується до введення в дiю
16. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Мостицька, 6" вiд котельнi до ж/б №8 на вул.
Мостицькiй» Перекладено 291 п.м. тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi. Тепломережа
введена в дiю у жовтнi мiсяцi.

17. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Радистiв,44" вiд ТК-1 до ж/б №44,46,48,50 на на вул.
Радистiв» Перекладено 284 п.м. тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi. Тепломережа
введена в дiю у жовтнi мiсяцi.
18. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Радистiв, 44" вiд ТК-12 до ТК-26 та до ж/б
№47,49,51,53,55,57 на вул. Радистiв» Перекладено 409 п.м. тепломережi .Роботи виконано в
повному обсязi. Тепломережа введена в дiю у жовтнi мiсяцi.
19. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Демiївська,3" вiд котельнi до ж/б на пров. Демiївському,7
вiд ТК-2 до ТП головного корпуса "Соцiотерапiї" на пров. Демiївському,5-а» Перекладено 370 п.м.
тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi. Тепломережа введена в дiю у вереснi мiсяцi.
20. "Реконструкцiя теплових мереж к/к "Демiївська,3" вiд ТП головного корпуса "Соцiотерапiї" на
пров. Демiївському,5-а до ж/б №6,8 на пров Демiївському та харч.блока" Перекладено 326 п.м.
тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi. Тепломережа введена в дiю у вереснi мiсяцi.
21. "Реконструкцiя теплових мереж к/к "Китаївська,11" вiд котельнi до БН "Китаївська,11" вiд БН
"Китаївська,11" до ж/б на вул.Китаївська,11 вiд ТК-1 до ж/б на вул.Китаївська,11". Перекладено 81
п.м. тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi. Тепломережа введена в дiю у вереснi мiсяцi.
22. "Реконструкцiя теплових мереж вiд к/к "Червонопрапорна,48". Перекладено 559 п.м.
тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi. Тепломережа введена в дiю у вереснi мiсяцi
23. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Бiлогородська, 7" вiд ТК-1 до ТК-12 вiд ТК-9 до ж/б №8
на вул. Бiлогородськiй вiд ТК-8 до ж/б №10 на вул. Бiлогородськiй та до ж/б №35 на просп.
Червонозоряному (1 ввiд)» Перекладено 213 п.м. тепломережi (100%). Роботи виконано в повному
обсязi. Тепломережа введена в дiю у жовтнi мiсяцi.
24. "Реконструкцiя теплових мереж к/к "Бiлогородська,7" вiд ТК-3 до ТК-14, вiд ТК-2 до ж/б №23
на вул. Червонопартизанська, вiд ТК-13 до ж/б №25 на вул. Червонопартизанська, вiд ТК-14 до
ж/б №35 на просп. Червонозоряний (II ввод)" Перекладено 227 п.м. тепломережi .Роботи виконано
в повному обсязi. Тепломережа введена в дiю у жовтнi мiсяцi.
25. "Реконструкцiя теплових мереж к/к "Бiлогородська,7" вiд ТК-3 до ТК-6, вiд ТК-3 до ж/б №21
на вул. Червонопартизанська, вiд ТК-6 до ж/б №19 на вул. Червонопартизанська та ж/б №10/17 на
вул. Клименка, вiд ТК-3 до ж/б №4,6 на вул. Бiлгородська" Перекладено 306 п.м. тепломережi
.Роботи виконано в повному обсязi. Тепломережа введена в дiю у жовтнi мiсяцi.
26. "Реконструкцiя теплових мереж р/к "Сирець-2" вiд ж/б на вул.Петропавлiвська,47-А до ж/б на
вул.Петропавлiвська,51" Перекладено 54 п.м. тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi.
Тепломережа введена в дiю у вереснi мiсяцi.
27. "Реконструкцiя теплових мереж к/к "Перемогои,5" вiд котельнi до Ж/б №1,3,7 на вул.
Перемоги" Перекладено 156 п.м. тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi. Тепломережа
введена в дiю у вереснi мiсяцi.
28. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Берковецька,6" вiд ТК-2А до ж/б №6-А на вул.
Синьоозернiй» Перекладено 147 п.м. тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi.
29. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Берковецька,6" вiд ТК-5 до ж/б №2-А, 2-Б на вул.
Синьоозернiй» Перекладено 109 п.м. тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi.
Тепломережа введена в дiю у жовтнi мiсяцi.
30. "Реконструкцiя теплових мереж к/к "Перемоги,75/2" вiд ТК-3 до ТК-4, вiд ТК-4 до ж/б №75/2
на просп.Перемоги (I та II ввiд), вiд ТК-4 до ж/б №77/1 на просп.Перемоги" Перекладено 155 п.м.
тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi. Тепломережа введена в дiю у жовтнi мiсяцi.
31. "Реконструкцiя теплових мереж вiд к/к "Депутатська,2" вiд ТК-214/2 ДО ж/б №4 на
пров.Кременецький,4 та до ж/б №7-А на вул. Тернопiльська вiд ТК-214/3 до ж/б №№ 3,3-А,5 на
пров.Кременецький" Перекладено 165 п.м. тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi.
Тепломережа введена в дiю у жовтнi мiсяцi.
32. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Санаторiй 1-го Травня" вiд ТК-201 до ТК-204»
Перекладено 361 п.м. тепломережi. Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт готується до
введення в дiю.
33. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Санаторiй 1-го Травня" вiд ТК-204 до ТК-209»
Перекладено 284 п.м. тепломережi. Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт готується до
введення в дiю.

34. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Санаторiй 1-го Травня" вiд ТК-209 до ТК-210»
Перекладено 334 п.м. тепломережi. Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт готується до
введення в дiю.
35. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Санаторiй 1-го Травня" вiд ТК-210 до ТК-211»
Перекладено 341 п.м. тепломережi. Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт готується до
введення в дiю.
36. «Реконструкцiя теплових мережкотельнi "Макiївська, 4-Б" вiд ТК-8 до ж/б №9, 11, 13, 17 на
вул. Полупанова» Перекладено 252 п.м. тепломережi .Роботи виконано в повному обсязi.
Тепломережа введена в дiю у жовтнi мiсяцi.
37. «Реконструкцiя теплових мереж котельнi "Мiнське шосе" вiд ТП "Рокосовського, 2б" до ж/б
№№2-б,6-б на вул. Рокосовського, вiд ТК-202-2 до ТК-202-3/1» Перекладено 449 п.м. тепломережi
Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi
38. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Мiнське шосе" вiд ТК-202-1/1 до ж/б №5 на вул.
Майорова» Перекладено 252 п.м. тепломережi (100 Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт
введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi
39. «Реконструкцiя теплових мереж к/к "Мiнське шосе" вiд ТК-202-3 до ж/б №№2,4-А на вул.
Рокосовського, вiд ТК-202-3/1 до ж/б №№4,6 на вул. Рокосовського» Перекладено 560 п.м.
тепломережi Роботи виконано в повному обсязi. Об’єкт введено в експлуатацiю в груднi мiсяцi
У Виконавчiй дирекцiї та фiлiалах СВП «Контроль та дiагностика», Енергосервiс, СВП
«Спеценергоавтосервис», Завод «Енергiя» - виконувалось придбання основних засобiв та
необоротних матерiальних активiв.
Установлена та наявна електрична потужнiсть електростанцiй Київенерго на кiнець 2013 року
становила 1200 МВт.
Установлена електрична потужнiсть електростанцiй становить :
Київська ТЕЦ-5 - 700 МВт;
Київська ТЕЦ-6 - 500 МВт.
За пiдсумками 2013 року коефiцiєнти використання встановленої потужностi ТЕЦ :
- для ТЕЦ-5 – 32,2 %,
- для ТЕЦ-6 – 30,8 %
Установлена теплова потужнiсть теплоджерел Київенерго - 8715,028 Гкал/год
Наявна теплова потужнiсть теплоджерел Київенерго - 7995,526 Гкал/год
Установлена теплова потужнiсть ТЕЦ становить 3614 Гкал/год, зокрема:
ТЕЦ-5 - 1874 Гкал/год, з них бойлернi установки турбiн - 974 Гкал/год та водогрiйнi котли - 900
Гкал/год.;
ТЕЦ-6 - 1740 Гкал/год, з них бойлернi установки турбiн – 660 Гкал/год та водогрiйнi котли - 1080
Гкал/год
- джерел теплової енергiї СВП «КТМ» на кiнець 2013 року становила 5101,028 Гкал/год. Наявна
теплова потужнiсть на кiнець року – 4381,526 Гкал/год.
Установлена та наявна теплова потужнiсть заводу "Енергiя" становить 104 Гкал/год.
Основнi екологiчнi показники роботи ПАТ "КИЇВЕНЕРГО» за 2013 рiк
Сумарнi викиди забруднюючих речовин за 2013 рiк (тонни)
Усього - 4863335,77.
в т.ч. парниковi гази(СО2) - 4855475,250.
Обсяги екологiчного збору (тис. грн.)
Усього -7399,944.
В т.ч. Викиди у повiтря -7358,482.
В т.ч. Розмiщення вiдходiв -41,462.
Середньорiчна вартiсть основних виробничих фондiв з охорони навколишнього природного
середовища (тис. грн.)
Усього -22302,096.
Охорона водних ресурсiв - 20363,819.

В т.ч. охорона повiтряного басейну -1938,277
Витрати на капiтальний ремонт основних виробничих фондiв природоохоронного призначення
(тис. грн.)
Усього - 706,834.
В т.ч. охорона водних ресурсiв - 394,520.
В т.ч. охорона повiтряного басейну -312,314.
Окрiм наведеного у таблицi вважаємо за доцiльне вiдмiтити наступне:
1.Викиди забруднюючих речовин в атмосферу в 2013-му роцi вiдносно 2012 року зменшилися на
17,58% (1 677,717 тонн без врахування парникових газiв) за рахунок зменшення кiлькостi
природного газу (на 321 470 т.у.п.) у паливному балансi СВП, з цим пов’язано зменшення
виробництва електроенергiї у 2013 роцi на 29,14% (1 367,450 млн. кВт•г та зменшенню вiдпуску
тепла на 2,13% (323,836 тис. Гкал).
2.Використання води СВП та фiлiалами здiйснювалось в межах лiмiтiв. Зменшення використання
поверхневих вод у 2013 роцi на 4160,1 тис. м3 (1,4%) в порiвняннi з минулим роком вiдбулося за
рахунок зменшення вироблення електроенергiї. Використання поверхневої води здiйснюється в
залежностi вiд графiка навантажень основного обладнання. Загальний обсяг використання
водопровiдної води у 2013 роцi збiльшився на 499,9 тис. м3 (9,2%) в порiвняннi з 2012 р., що
пояснюється збiльшенням рiвня пiдживлення по теплоджерелах СВП, що в свою чергу
пояснюється збiльшенням кiлькостi пошкоджень на обладнаннi теплових мереж.
3.На заводi «Енергiя» спалено газу 149,090 т.у.п. (130,245 тис. м3) на пiдсвiчування, твердих
побутових вiдходiв (ТПВ) 146,327 тис. т. (на 2,103 тис. т. менше нiж у 2012 роцi) при цьому
вiдпущено 5,578 тис. Гкал. тепла.
4.Обсяги нарахованого екологiчного податку ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за 2013 рiк збiльшилися на
1467,39 тис. грн. (24,7%) вiдносно 2012 роком, у зв’язку iз змiнами якi внесенi з 20.11.2012 у
Податковий Кодекс України. З 01.01.2013 року збiльшенi базовi ставки екологiчного податку та
вiдповiдно Роздiлу XX Пiдроздiлу 5 пункту 2 Податкового кодексу України ставки екологiчного
податку становить 75% вiд базових ставок 2013 року.
5.Збiльшення плати збору за спецiальне використання води у 2013 роцi порiвняно з 2012 роком на
579 212,42 грн. (10,9%) вiдбулося за рахунок змiн ставок збору за спецiальне використання води,
якi передбаченi статтею 325 Кодексу, а саме вони збiльшенi в середньому на 9,4 вiдсотка (лист
ДПС України вiд 28.01.2012 № 1947/7/15-2117 «Про особливостi адмiнiстрування збору за
спецiальне використання води у 2013 роцi»).
6.У 2013 роцi утворення та розмiщення вiдходiв фiлiалiв та СВП ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» вiдбулося
вiдповiдно до отриманих дозволiв та лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв.
Податкове навантаження:
Цей фактор є притаманним для Товариства, зростання податкового навантаження може привести
до змiни фiнансових результатiв дiяльностi, зокрема зменшення чистого прибутку. Основним
нормативним документом, регламентуючим дiяльнiсть Товариства у податковому просторi є
Податковий Кодекс України.
Iстотними факторами, що впливатимуть на дiяльнiсть у Компанiї є вартiсть палива, яка постiйно
зростає. З пiдвищенням його вартостi конкурентоспроможнiсть Київенерго на ринку
електроенергiї зменшується. Окрiм того, невiдповiднiсть тарифiв на теплову енергiю для
населення її собiвартостi, вiдсутнiсть повної компенсацiї за вироблене тепло призводить до
великих збиткiв.
Фiнансова полiтика Товариства спрямована на отримання коштiв для покриття усiх витрат на
виробництво, транспортування та постачання теплової та електричної енергiї та виконання

Товариством головної мети дiяльностi - задоволення суспiльних потреб споживачiв електричної та
теплової енергiї, а також досягнення прибутку для задоволення iнтересiв акцiонерiв, економiчних
та соцiальних потреб її працiвникiв. У визначеннi фiнансової полiтики Товариство керується
законами України, указами Президента України, Нацiонального банку України, а також
методичними документами мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади.
На кiнець звiтного перiоду ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не має не виконаних (контрактiв) та, вiдповiдно,
не очiкує прибутку вiд виконання цих договорiв.
В наступному роцi Товариство планує продовжити програму оновлення активiв з метою
забезпечення їх надiйної роботи та покриття попиту на електричну та теплову енергiю, а також
виконати заходи з пiдвищення якостi обслуговування споживачiв.
За напрямком передачi та постачання електричної енергiї планується реконструкцiя електричних
мереж та пiдстанцiй напругою 110; 35; 10 та 0,4 кВ з метою забезпечення зростаючого попиту,
пiдвищення надiйностi електропостачання та зниження втрат електричної енергiї в мережi.
За напрямком теплозабезпечення планується подальша замiна зношених теплових мереж з
використанням попередньо iзольованих труб з метою зменшення аварiйностi та теплових втрат в
системi теплопостачання.
За напрямком когенерацiя планується розпочати реконструкцiю ОРУ 330 кВ на ТЕЦ-5 та виконати
капiтальнi ремонти блокiв ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 з метою забезпечення надiйної роботи станцiй.
Iстотними факторами, що впливатимуть на дiяльнiсть у Товариствi є вартiсть палива, яка постiйно
зростає. З пiдвищенням його вартостi конкурентоспроможнiсть Товариства на ринку
електроенергiї зменшується. Окрiм того, невiдповiднiсть тарифiв на теплову енергiю для
населення її собiвартостi, вiдсутнiсть повної компенсацiї за вироблене тепло призводить до
великих збиткiв.
Полiтика Товариства щодо дослiджень та розробок вiдповiдає стратегiчним напрямкам розвитку
товариства. В 2013 роцi витрати на дослiдження та розробку склали 692 тис. грн.
Вид дослiдження тис. грн.
Репутацiйний аудит 315,90
Дослiдження ринку бiомаси 150,00
Маркетинговi дослiдження 226,57

ПОЗИВАЧ: НАК "Нафтогаз України"ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"№, ДАТА СПРАВИ:
910/341/13 СУМА ПОЗОВУ: 29 516,14 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення штрафних санкцiй за спожитий
природний газ за договором № 14/2268/11 за перiод жовтень-грудень 2011 НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: I-ша iнстанцiя - на користь Позивача (рiшення вiд 21.03.2013). Апеляцiйна iнстанцiя розгляд справи призначено на 14.01.2014.
ПОЗИВАЧ: НАК "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
910/352/13 СУМА ПОЗОВУ: 30 877,14 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення штрафних санкцiй за спожитий
природний газ за договором № 14/2282/11 за перiод жовтень-грудень 2011 НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Касацiйна iнстанцiя - касацiйна скарга Київенерго задоволена частково (постанова вiд
15.07.2013), рiшення попереднiх iнстанцiй скасовано, справу направлено на новий розгляд. НОВ
ИЙ РОЗГЛЯД I-ша iнстанцiя - на користь Київенерго (рiшення вiд 05.12.2013). ПОЗИВАЧ: НАК
"Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/384/13 СУМА
ПОЗОВУ: 94 402,41 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення штрафних санкцiй за спожитий природний газ за
договором № 14/2275/11 за перiод жовтень-грудень 2011 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша
iнстанцiя - на користь Позивача (рiшення вiд 28.02.2013). Апеляцiйна iнстанцiя - розгляд справи
вiдкладено на 22.01.2014.ПОЗИВАЧ: Яременко Юрiй Федорович ВIДПОВIДАЧ: ПАТ

"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 2610/29574/2012 СУМА ПОЗОВУ: 167 669,72 СУТЬ
ПОЗОВУ: вiдшкодування матерiальної шкоди у зв'язку з залиттям квартири по вул. Воровського,
51 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи призначено на
17.02.2014.ПОЗИВАЧ: НАК "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА
СПРАВИ: 910/2702/13 СУМА ПОЗОВУ: 1 061 708,84 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення штрафних
санкцiй за спожитий природний газ за договором № 137-12-БО за перiод сiчень-липень 2012
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - на користь Київенерго (рiшення вiд 26.09.2013).
Апеляцiйна iнстанцiя - на користь Київенерго (постанова вiд 19.11.2013).
ПОЗИВАЧ: НАК "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
910/3056/13 СУМА ПОЗОВУ: 537 115,47 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення штрафних санкцiй за
спожитий природний газ за договором № 134-12-БО за перiод сiчень-липень 2012
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - на користь Позивача (рiшення вiд 20.03.2013), позов
задоволено частково. Апеляцiйна iнстанцiя - на користь Позивача (постанова вiд 09.10.2013) позов
задоволено частково. Касацiйна iнстанцiя - к/с Київенерго та Нафтогазу залишена без задоволення,
залишено в силi рiшення апеляцiйної iнстанцiї (постанова вiд 10.12.2013).
ПОЗИВАЧ: Мамiєва Олена Олександрiвна ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", третя особа - КП
УЖГ Печерського району м. Києва "Печерська брама" №, ДАТА СПРАВИ: 757/4194/13-ц СУМА
ПОЗОВУ: 668 030,04 СУТЬ ПОЗОВУ: вiдшкодування шкоди, завданої залиттям нежитлового
примiщення внаслiдок аварiї на тепловiй мережi (вул. Чигорiна, 49) НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Iша iнстанцiя - провадження по справi зупинено, призначено експертизу.
ПОЗИВАЧ: Бiлецький I.А.,Бiлецька С.Ю.,Бiлецький А.А. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №,
ДАТА СПРАВИ: 761/11637/13-ц СУМА ПОЗОВУ: 266 715,37 СУТЬ ПОЗОВУ: вiдшкодування
матерiальної шкоди у зв'язку з залиттям квартири по вул. Воровського, 51 НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: I-ша iнстанцiя - провадження по справi зупинено, призначено експертизу.
ПОЗИВАЧ: ТОВ "Iнтелпол" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
910/9725/13 СУМА ПОЗОВУ: 29 432,00 СУТЬ ПОЗОВУ: вiдшкодування шкоди, завданої залиттям
нежитлового примiщення внаслiдок прориву на тепловiй мережi (вул. Мартиросяна, 19А)
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - провадження по справi зупинено, призначено
експертизу. ПОЗИВАЧ: НАК "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА
СПРАВИ: 910/12433/13 СУМА ПОЗОВУ:47 404 430,21 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi,
пенi, iнфляцiйних витрат та 3% рiчних за спожитий природний газ за договором №14/2267/11 за
перiод червень-листопад 2012 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи
призначено на 22.01.2014 ПОЗИВАЧ: НАК "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/12436/13 СУМА ПОЗОВУ: 69 360 919,59 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi, пенi, iнфляцiйних витрат та 3% рiчних за спожитий
природний газ за договором №14/2277/11 за перiод червень-листопад 2012 НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи призначено на 22.01.2014
ПОЗИВАЧ: Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя"Альфа-Гарант"
ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"№, ДАТА СПРАВИ: 910/14577/13 СУМА ПОЗОВУ: 61
418,14 СУТЬ ПОЗОВУ: про вiдшкодування шкоди в порядку регресу НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:
I-ша iнстанцiя - на користь Позивача (рiшення вiд 30.10.2013). Апеляцiйна iнстанцiя - розгляд
справи призначено на 13.01.2014.
ПОЗИВАЧ: ПАТ "Акцiонерна страхова компанiя"IНГО Україна" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/14931/13 СУМА ПОЗОВУ: 48 484,58 СУТЬ ПОЗОВУ:
про вiдшкодування шкоди в порядку регресу НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - на
користь Позивача (рiшення вiд 02.12.2013). Апеляцiйна iнстанцiя - розгляд справи призначено на
20.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "Укртелеком" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
910/15940/13 СУМА ПОЗОВУ: 5 709,98 СУТЬ ПОЗОВУ: про вiдшкодування завданих майнових
та моральних збиткiв НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи вiдкладено на
21.01.2014
ПОЗИВАЧ: НАК "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
910/15873/13 СУМА ПОЗОВУ: 718 182,65 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення пенi, iнфляцiйних

витрат та 3% рiчних за спожитий природний газ за договором №1477-12-ПР за перiод серпеньлистопад 2012 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - на користь Позивача (рiшення вiд
14.10.2013). Апеляцiйна iнстанцiя - розгляд справи призначено на 22.01.2014 ПОЗИВАЧ: НАК
"Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/15874/13
СУМА ПОЗОВУ: 492 850,47 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення пенi, iнфляцiйних витрат та 3%
рiчних за спожитий природний газ за договором №1476-12-ПР за перiод серпень-листопад 2012
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - на користь Позивача (рiшення вiд 10.12.2013)
ПОЗИВАЧ: НАК "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
910/16513/13 СУМА ПОЗОВУ: 450 219,40 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення пенi, iнфляцiйних
витрат та 3% рiчних за спожитий природний газ за договором №135-12-БО за перiод лютийлипень 2012 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи вiдкладено, надiйде
ухвала. ПОЗИВАЧ: НАК "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА
СПРАВИ: 910/16351/13 СУМА ПОЗОВУ: 3 308 140,95 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення пенi,
iнфляцiйних витрат та 3% рiчних за спожитий природний газ за договором №1474-12-БО за перiод
серпень-грудень 2012 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - на користь Позивача (рiшення
вiд 24.10.2013). Апеляцiйна iнстанцiя - розгляд справи призначено на 23.01.2014 ПОЗИВАЧ: НАК
"Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/16349/13
СУМА ПОЗОВУ: 2 857 224,17 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення пенi, iнфляцiйних витрат та 3%
рiчних за спожитий природний газ за договором №1479-12-БО за перiод серпень-грудень 2012
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи вiдкладено на 14.01.2014 ПОЗИВАЧ:
НАК "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/16766/13
СУМА ПОЗОВУ: 23 166 815,62 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi, пенi, iнфляцiйних
витрат та 3% рiчних за спожитий природний газ за договором №14/2274/11 за перiод вересеньгрудень 2012 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - на користь Позивача (рiшення вiд
22.11.2013). Апеляцiйна iнстанцiя - розгляд справи призначено на 28.01.2014 ПОЗИВАЧ: НАК
"Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/16765/13
СУМА ПОЗОВУ: 23 687 921,23 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi, пенi, iнфляцiйних
витрат та 3% рiчних за спожитий природний газ за договором №14/2269/11 за перiод вересеньгрудень 2012 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - на користь Позивача (рiшення вiд
21.11.2013). Апеляцiйна iнстанцiя - розгляд справи призначено на 30.01.2014
ПОЗИВАЧ: НАК "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
910/17078/13 СУМА ПОЗОВУ: 75 396 323,48 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi, пенi,
iнфляцiйних витрат та 3% рiчних за спожитий природний газ за договором №1475-12-БО за перiод
серпень-грудень 2012 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи вiдкладено на
14.01.2014 ПОЗИВАЧ: НАК "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА
СПРАВИ: 910/17076/13 СУМА ПОЗОВУ: 143 492,01 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення
заборгованостi, пенi, iнфляцiйних витрат та 3% рiчних за спожитий природний газ за договором
№1478-12-БО за перiод серпень-грудень 2012 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд
справи вiдкладено, надiйде ухвала.
ПОЗИВАЧ: НАК "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/17608/13 СУМА ПОЗОВУ: 106 546 079,97 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення
заборгованостi, пенi, iнфляцiйних витрат та 3% рiчних за спожитий природний газ за договором
№1478-12-БО за перiод серпень-грудень 2012 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд
справи призначено на 14.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "Акцiонерна страхова компанiя"IНГО Україна" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/20525/13 СУМА ПОЗОВУ: 25 755,30
СУТЬ ПОЗОВУ: про вiдшкодування шкоди в порядку регресу НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша
iнстанцiя - розгляд справи вiдкладено, надiйде ухвала. ПОЗИВАЧ: ПАТ "Акцiонерна страхова
компанiя"IНГО Україна" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 910/20652/13 СУМА ПОЗОВУ: 39 255,81 СУТЬ ПОЗОВУ: про вiдшкодування шкоди в
порядку регресу НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - на користь Позивача (рiшення вiд
29.11.2013). Апеляцiйна iнстанцiя - розгляд справи призначено на 20.02.2014. ПОЗИВАЧ: ПАТ
"Акцiонерна страхова компанiя"IНГО Україна" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА

СПРАВИ: 910/22729/13 СУМА ПОЗОВУ: 115 632,85 СУТЬ ПОЗОВУ: про вiдшкодування шкоди в
порядку регресу НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи призначено на
04.02.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "Страхова компанiя"Українська страхова група" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/21076/13 СУМА ПОЗОВУ: 42 950,51 СУТЬ ПОЗОВУ:
про вiдшкодування шкоди в порядку регресу НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - на
користь Київенерго (рiшення вiд 03.12.2013). ПОЗИВАЧ: Муравйов Григорiй Володимирович
ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 757/23018/13-ц СУМА ПОЗОВУ: 43
554,32СУТЬ ПОЗОВУ: про вiдшкодування майнової та моральної шкоди НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи призначено на 20.01.2014. ПОЗИВАЧ: Курiнна Свiтлана
Степанiвна ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 757/23016/13-ц СУМА
ПОЗОВУ: 25 340,88 СУТЬ ПОЗОВУ: про вiдшкодування майнової та моральної шкоди
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи призначено на 21.01.2014. ПОЗИВАЧ:
ПАТ "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" в особi ТОВ "Iнтер-Рiск Україна" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"№, ДАТА СПРАВИ: 910/23706/13 СУМА ПОЗОВУ: 14 590,67 СУТЬ ПОЗОВУ:
про вiдшкодування шкоди в порядку регресу НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд
справи призначено на 20.01.2014. ПОЗИВАЧ: Державна iнспекцiя з контролю за цiнами в м. Києвi
ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 2а9274/09/2670 СУМА ПОЗОВУ: 32 732,42 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення економiчних санкцiй за
порушення державної дисциплiни цiн НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 25.06.2010 Окружним
адмiнiстраитвним судом м.Києва позов задоволено частково. 31.01.2011 КААС у задоволеннi а/с
Київенерго вiдмовлено. 21.02.2011 вiдкрите касацiйне провадження, розгляд справи не призначено
ПОЗИВАЧ: Київське мiське вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв ВIДПОВIДАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 3/541 (2а-8590/08) СУМА
ПОЗОВУ: 7 870 526,80 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення адмiнiстративно-господарських санкцiй за
невиконання нормативу робочих мiсць призначених для працевлаштування iнвалiдiв за 2007 рiк
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 16.04.2010 в задоволеннi позову вiдмовлено повнiстю. Апеляцiйним
судом 22.02.2011залишено без змiн. 10.05.2011 вiдкрите касацiйне провадження, розгляд не
призначений (К/9991/15001/11) ПОЗИВАЧ: ТОВ "Макс-Лайт" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: ТОВ НВФ "Реле" ТОВ Фiрма "Троїцька" КМДА №, ДАТА
СПРАВИ: 27/153 провдження порушено 14.07.2011 (категорiя справ по залиттю ТЦ
"Олiмпiйський") СУМА ПОЗОВУ: 100 292,32 СУТЬ ПОЗОВУ: про вiдшкодування шкоди,
завданої залиттям примiщення гарячою водою НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Господарський суд м.
Києва (суддя Дiдиченко) ухвалою вiд 17.04.2012 провадження у справi зупинено у звязку з
призначення судової будiвельно-технiчної експертизи. 10.07.2013 призначена повторна
експертиза, провадження зупинене. ПОЗИВАЧ: Київський прокурор з нагляду за додержанням
законiв у природоохороннiй сферi в iнтересах Державної екологiчної iнспекцiї у м.Києвi
ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: №910/5819/13,
ГС м. Києва (суддя Васильченко Т.В.) СУМА ПОЗОВУ: 18.06.6244 СУТЬ ПОЗОВУ: про
стягнення шкоди завданої порушення законодавства про захист атмосферного повiтря
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 28.03.2013 вiдкрите провадження у справi. 25.07.2013 позов задовлено
у повному обсязi. 08.08.2013 подана апеляцiйна скарга. 24.09.2013 вiдкрите апеляцiйне
провадження. Апеляцiйним судом 27.11.2013 апеляцiйна скарга Киїiенерго вiдхилена, рiшення
залишене без змiн. 05.12.2013 подана касацiйна скарга, розгляд не призначений. ПОЗИВАЧ:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергопостач 2010" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: №910/24423/13 ГС м.Києва (суддя
Мельник В.I.) СУМА ПОЗОВУ: 18.12.2013 СУТЬ ПОЗОВУ: про спонукання до укладення
договору на передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 18.12.2013 вiдкрите провадження у справi, призначений розляд на
24.01.2014 ПОЗИВАЧ: ТОВ "Автотрейд-Київ" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ
ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 5011-27/6946-2012, 21.05.12 СУМА ПОЗОВУ: немайновий
спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про скасування оперативно-господарської санкцiї у формi протокольного
рiшення комiсiї за актом порушення ПКЕЕ НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: провадження
по справi 09.10.2013 зупинено у зв"язку з призначеннням судової експертизи ПОЗИВАЧ: Перова

В.В. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ:
2610/17606/2012 СУМА ПОЗОВУ: 22.06.1905 СУТЬ ПОЗОВУ: про зобов'язання вчинити певнi дiї
та стягнення моральної шкоди 2000 грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 28.11.2012
рiшенням Шевченкiвського районного суду у задоволенi позовних вимог вiдмовлено. Апеляцiйна
iнстанцiя: розгляд апеляцiйної скарги 15.01.2014 ПОЗИВАЧ: ТОВ "Сканер-Центр" ВIДПОВIДАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 5011-1/16154-2012, 16.11.2012
СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про зобов'язання вчинити дiї
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 18.01.2013 провадження по справi зупиненно до
вирiшення пов'язаної справи в Шевченкiвському районному судi м. Києва). ПОЗИВАЧ: Миронюк
Олена Михайлiвна, Попов Валерiй Володимирович ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", Смик
М.I., Коротун О.В. ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 2607/13788/12 СУМА ПОЗОВУ:
16.12.3282 СУТЬ ПОЗОВУ: про вiдшкодування шкоди, завданої ДТП НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I
iнстанцiя: 26.12.2013 оголошено перерву по справi (про дату наступного судового засiдання буде
повiдомлено додатково) ПОЗИВАЧ: Стаднiченко А.О. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 2/2605/845/12 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр
СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання договору частково недiйсним НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I
iнстанцiя: 30.10.2013 в задоволеннi позовних вимог вiдмовлено. Апеляцiйна iнстанцiя: 23.12.2013
вiдмовлено в задоволеннi апелiцiйної скарги
ПОЗИВАЧ: Солдатов Е.В. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №,
ДАТА СПРАВИ: 757/6479/13-ц СУМА ПОЗОВУ: 04.12.1927 СУТЬ ПОЗОВУ: про вiдшкодування
моральної шкоди НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 22.04.2013 ухвалено рiшення, яким в
задоволеннi позовних вимог вiдмовлено. Апеляцiйна iнстанцiя: 23.12.2013 апеляцiйну скаргу
вiдхилено ПОЗИВАЧ: Мироненко С. I. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (МСД-3) ТРЕТЯ
ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 2-756/2981/13 СУМА ПОЗОВУ: 18.06.2504 СУТЬ ПОЗОВУ:
про захист прав споживача, фiзичної особи-пiдприємця, визнання протиправною бездiяльнiсть
енергопостачальника, вiдшкодування матерiальної i моральної шкоди НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:
I iнстанцiя: 09.12.2013 позовнi вимоги залишено без розгляду ПОЗИВАЧ: Бровкiна А.Г.
ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 761/9592/13-ц
СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про усунення порушень прав споживача
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 12.11.2013 ухвалено рiшення про часткове задоволення
позовних вимог ПОЗИВАЧ: Петрик I.О., Петрик А.О. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ТРЕТЯ ОСОБА: Чернишова I.С.; Деснянська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя №, ДАТА
СПРАВИ: 754/7805/13-ц СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання ордера
на житло недiйсним НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 13.12.2013 ухвалено рiшення про
вiдмову в задоволеннi позовних вимог
ПОЗИВАЧ: Брагiна О. Є. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА
СПРАВИ: 2/756/3647/13 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про захист прав
споживачiв, визнання протиправними дiй НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 21.10.2013
позовнi вимоги залишено без розгляду. Апеляцiйна iнстанцiя: 04.12.2013 апеляцiйну скаргу
позивача вiдхилено ПОЗИВАЧ: Саннiков О.С. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ
ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 757/15667/13-ц СУМА ПОЗОВУ: про захист прав
споживачiв СУТЬ ПОЗОВУ: про скасування заборгованостi в сумi 244261,19 грн., нарахованої за
актом про порушення ПКЕЕ № 14908 вiд 14.02.2013. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
05.12.2013 ухвалено рiшення про задоволення позовних вимог ПОЗИВАЧ: Яворський В.А.
ВIДПОВIДАЧ: КП "Чоколiвське ", ПАТ "Київенерго" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА
СПРАВИ: 2-4048/13 СУМА ПОЗОВУ: 25.08.1902 СУТЬ ПОЗОВУ: про захист прав споживача
(ЖКП) НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 06.11.2013 вiдмовлено у задоволеннi позовних
вимог ПОЗИВАЧ: Гриневич О.О. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "Київенерго" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №,
ДАТА СПРАВИ: 752/12751-13 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання
угоди недiйсною НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 07.11.2013 вiдмовлено у задоволеннi
позовних вимог ПОЗИВАЧ: Зварич О.П. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА:
вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 757/17391/13-ц СУМА ПОЗОВУ: 13.02.2176 СУТЬ ПОЗОВУ: про
визнання дiй неправомiрними та компенсацiю шкоди, завданої такими дiями НАЙМЕНУВАННЯ

СУДУ: I iнстанцiя: 10.10.2013 ухвалено рiшення про часткое задоволення позовних вимог.
Апеляцiйна iнстанцiя: 24.12.2013 апеляцiйну скаргу залишено без задоволення. ПОЗИВАЧ:
Житлово-будiвельний кооператив "Буревiсник-9" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "Київенерго" ТРЕТЯ
ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/18379/13 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ
ПОЗОВУ: зобовязання вчинити дiю НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 29.11.2013 вiдмовлено
в задоволеннi позовних вимог ПОЗИВАЧ: ТОВ "Сiдман" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/19687/13 СУМА ПОЗОВУ: 08.02.1905 СУТЬ
ПОЗОВУ: про витребування майна iз чужого незаконного володiння НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I
iнстанцiя: 25.12.2013 оголошено перерву по справi (про дату наступного судового засiдання буде
повiдомлено повiсткою). ПОЗИВАЧ: Серьогiн Ю. В. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ
ОСОБА: Хальзов В. Ю. №, ДАТА СПРАВИ: 759/15861/13-ц СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр
СУТЬ ПОЗОВУ: про захист прав споживача НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд
справи 22.01.2014
ПОЗИВАЧ: Бєлов Володимир Олександрович ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "Київенерго" ТРЕТЯ ОСОБА:
вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 756/13185/13-ц, 26.09.2013 СУМА ПОЗОВУ: 9910,08 грн. СУТЬ
ПОЗОВУ: про визнання дiй незаконними i стягнення моральної шкоди НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:
I iнстанцiя: 07.11.2013 в задоволеннi позовних вимог вiдмовлено ПОЗИВАЧ: ЗАТ "Атек"
ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: ТОВ СК "Олiмп" №, ДАТА СПРАВИ:
910/19342/13 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про зобов"язання укласти
договiр НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 28.11.2013 ухвалено рiшення про задоволення
позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: надiйшла апеляцiйна скарга вiд третьої особи, яку до
розгляду ще не призначено ПОЗИВАЧ: ДП "ЕСМАШ-2" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/20993/13 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр
СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання неправомiрними дiй у виглядi спонукання укласти договiр про
спiльне використання технологiчних електричних мереж НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
10.12.2013 в задоволеннi позовних вимог вiдмовлено ПОЗИВАЧ: Серьогiн О. Ю. ВIДПОВIДАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: Хальзов В. Ю. Серьогiна Н. Г. №, ДАТА СПРАВИ:
759/15873/13 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про захист прав споживача
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 10.12.2013 позовнi вимоги залишено без розгляду
ПОЗИВАЧ: Давиденко Г. I. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №,
ДАТА СПРАВИ: 757/26387/13-ц СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про
зобов'язання припинити дiю та вiдновлення становища, яке iснувало про порушення
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи 02.01.2014
ПОЗИВАЧ: Сiнгаєвський О.М. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №,
ДАТА СПРАВИ: 753/26520/13-ц СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про
скасування рiшення комiсiї з розгляду актiв порушень ПКЕЕ та умов договорiв
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи 16.01.2014
ПОЗИВАЧ: Лисейко Н.В. ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №,
ДАТА СПРАВИ: 369/10512/13-ц СУМА ПОЗОВУ: 18255,04 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення моральної
та матерiальної шкоди, визнання неправомiрними дiй НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
розгляд справи з 16.12.2013 вiдкладено без дати (буде направлено судову повiстку з новою датою
слухання справи) ПОЗИВАЧ: ЖБК "Зв'язкiвець" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ТРЕТЯ
ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/23403/13 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ
ПОЗОВУ: про зобов'язання провести перерахунок НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд
справи 27.01.2014 ПОЗИВАЧ: ЖБК "Домобудiвельник" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/24735/13 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр
СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання договору недiйсним НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
розгляд справи 20.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Київська мiська
державна адмiнiстрацiя ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 7/779 СУМА ПОЗОВУ: 58 372
774,04 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення збиткiв у зв'язку з несвоєчасним вiдшкодуванням рiзницi у
тарифах НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Господарський суд м. Києва (суддя - Якименко) I-ша
iнстанцiя - провадження у справi зупинено за клопотанням Київенерго ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "ЮАЙПI ЛТД" ТРЕТЯ ОСОБА: Башенко №, ДАТА

СПРАВИ: 2-2062/2012 СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання права власностi на
предмет iпотеки (нежила будiвля, Шовковична, 42-44) НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Печерський
районний суд м. Києва (суддя - Волкова) I-ша iнстанцiя - провадження зупинено, призначено
судову будiвельно-технiчну експертизу. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ
"Укртелеком" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 5011-41/11385-2012 СУМА ПОЗОВУ: 0,00
СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання права власностi (ТП-5260, вул Єреванська, 18-А)
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Господарський суд м. Києва (суддя - Спичак) I-ша iнстанцiя провадження у справi поновлено, розгляд вiдкладено на 27.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "Укртелеком" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 501174/6710-2012 СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання права власностi (ТП-3810, вул
I.Кудрi, 40) НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: НА НОВИЙ РОЗГЛЯД. I-ша iнстанцiя - на користь
Київенерго (рiшення вiд 17.06.2013). Апеляцiйна iнстанцiя - на користь Вiдповiдача (постанова
10.12.2013) ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "Укртелеком" ТРЕТЯ ОСОБА:
КП БТI ФДМУ №, ДАТА СПРАВИ: 5011-75/9852-2012, 07.06.2012 СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ
ПОЗОВУ: Про визнання права власностi на ТП 3585 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя на користь Київенерго (рiшення вiд 07.02.2013). Апеляцiйна iнстанцiя - на користь Київенерго
(постанова вiд 23.07.2013). Касацiйна iнстанцiя - на користь Київенерго (постанова вiд 04.12.2013).
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦIЯ" ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/10197/13 СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання
договору на транспортування теплововї енергiї укладеним в редакцiї позивача НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи вiдкладено на 27.01.2014.
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: НВП "Термобудмонтаж" ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/18307/13 СУМА ПОЗОВУ: 55 923,06 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення авансу
по дог. №1587/08-ТМ-11 вiд 16.09.11 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - на користь
Київенерго (рiшення вiд 02.12.2013). ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ
"Євроформат ППМ" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/18417/13 СУМА ПОЗОВУ: 0,00
СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання договору укладеним в редакцiї позивача НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи вiдкладено на 15.01.2014. ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ОДПС - ЦО з обслуговування ВПП ДПС ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi
№, ДАТА СПРАВИ: № 33/438 (2а-193/10/2670) СУМА ПОЗОВУ: 13 240 548,24 СУТЬ ПОЗОВУ:
про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 14.07.2004
№0000261604/0 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 1 iнстанцiя - 23.11.07 позов задоволено. Апеляцiйним
судом 14.04.2009 апеляцiйну скаргу ОДПС задоволено.16.12.2009 ВАСУ касацiйнi скарги сторiн
задоволенi частково, справу направлено на новий розгляд до суду 1 iнстанцiї. Рiшенням №2 вiд
07.07.2011 ОДПС-ЦО списано зобовязання у розмiрi 8432702,58грн. КИЇВЕНЕРГО вiдмовилось
вiд позову на суму 252594,00 грн. I-ша iнстанцiя 13.10.2011 задоволено частково, на суму - 3 322
255,50 грн. Вiдмовлено на суму 141 687,35 грн. Апеляцiйним судом 22.03.2012 залишене без змiн.
07.05.2012 вiдкрите касацiйне провадження /К9991/2382/12) за касацiйною скаргою СДПI.
16.05.2012 вiдкрите касацiйне провадження за скаргою Київенерго, розгляд не призначений.
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ОДПС - ЦО з обслуговування ВПП ДПС ТРЕТЯ
ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: №33/440 (К-450135/09; К-45150/09) СУМА ПОЗОВУ: 9 286
936,90 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомленнярiшення вiд 14.07.2004 №0000271604/0 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 1 iнстанцiя 23.11.2007 позов
задоволено частково на суму 9286936,90). Апеляцiйним судом 09.09.2009 задоволено частково на
суму - 9286 696,95 грн. 26.10.2009 вiдкрите касацiйне провадження, зупинено виконання
постанови апеляцiйного суду. Рiшенням №2 вiд 07.07.2011 СДПI списано 5621801,72 грн. ВАСУ
09.12.2013 апеляцiйна скарга КИЇВЕНЕРГО задоволена, постанова КААС вiд 23.11.2007 в частинi
вiдмови у позовi на суму 3664895,23 скасована, залишене в силi рiшення суду 1 iнстанцiї про
задоволеннi позову. В iншiй частинi провадження закрите. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: ОДПС - ЦО з обслуговування ВПП ДПС ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА
СПРАВИ: №32/604-А (№2а- 1709/10/2670) СУМА ПОЗОВУ: 12 699 740,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про
визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 11.09.2006
№0000031640/3 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 1 iнстанцiя - 09.10.2006 позов задоволено. Ухвалою

КАГС вiд 14.03.2007 залишено без змiн. 19.01.2010 ВАСУ рiшення попереднiх iнстанцiй
скасованi, справу направлено на новий розгляд до суду першої iнстанцiї. Новий розгляд: Рiшенням
№2 вiд 07.07.2011ОДПС списано 12426510,46 грн. 19.09.2011 Окружним адмiнсудом м. Києва
позов задоволено на суму 273229,54 грн., з урахуванням списаних сум. Київським апеляцiйним
адмiнiстративним судом 07.11.2013 рiшення залишене без змiн. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: ОДПС - ЦО з обслуговування ВПП ДПС ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА
СПРАВИ: №32/605-А (№2а-14821/09/2670) СУМА ПОЗОВУ: 5 854 929,50 СУТЬ ПОЗОВУ: про
визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 11.09.2006
№0000061640/3 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 1 iнстанцiя - 09.10.2006 позов задоволено повнiстю.
Ухвалою КАГС вiд 14.03.07 постанова ГС залишена без змiн. 29.10.2009 ухвалою ВАСУ, частково
задоволено к/с ОДПС, рiшення судiв попереднiх iнстанцiй скасованi, справу направлено на новий
розгляд до суду першої iнстанцiї. Новий розгляд: Рiшенням №2 вiд 07.07.2011 ОДПС списано у
розмiрi 5615929,50 грн. 12.09.2011 Окружним адмiнiстративним судом м. Києва у задоволенi
позову на суму 238771,50 з урахуванням ранiше списаної суми вiдмовлено. 28.02.2012 КААС
постанову суду першої iнстанцiї залишено без змiн. 10.04.2012 Товариством подана касацiйна
скарга. 21.05.2012 ВАСУ вiдкрите касацiйне провадження. Розгляд справи не призначено.
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Державна iнспекцiя з контролю за цiнами в м.
Києвi ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 2а-10352/09/2670, 10.09.2009 СУМА
ПОЗОВУ: СУТЬ ПОЗОВУ: визнання протиправним та скасування рiшення № 28 та припису № 33
вiд 17.04.2009 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Окружним адмiнiстративним судом м. Києва (суддя
Григорович) 02.04.2010 задоволено повнiстю. Апеляцi найним судом 22.02.2011 залишено без
змiн. 30.03.2012 вiдкрите касацiйне провадження розгляд не призначений. ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ОДПС - ЦО з обслуговування ВПП ДПС ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: №2а-15172/11/2670 СУМА ПОЗОВУ: 2 078 156,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання
протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 16.05.2011 №000022411/0
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Окружним адмiнiстративним судом м. Києва постановою вiд
15.12.2011 позов задоволено частково, визнано протиправним та скасувано в частинi основного
платежу в сумi 22 140,80 грн. та ш (ф) санкцiй в сумi 5 535,20 грн. 14.06.2012 КААС а/с
Товариства задоволено частково, в частинi основного платежу в сумi 22 140,80 грн. та ш (ф)
санкцiй в сумi 251 592,50 грн. 07.07.2012 КЕ подана касацiйна скарга. ВАСУ 27.07.2012
вiдмовлено СДПI у вiдкриттi касацiйного провадження. 05.09.2012 ВАСУ вiдкрите касацiйне
касацiйне провадження за к/с КЄ, розгляд не призначений. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: ОДПС - ЦО з обслуговування ВПП ДПС ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА
СПРАВИ: №2а-15175/11/2670 СУМА ПОЗОВУ: 1 605 081,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання
протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 16.05.2011 №0000304110/0
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Окружним адмiнiстративним судом м. Києва постановою вiд
12.06.2012 у задоволенi позовної заяви вiдмовлено. 25.06.2012 Товариством подано апеляцiйну
скаргу. 16.05.2013 апеляцiя задоволена частково, скасовано ППР на суму 321 316,00 грн., в iншiй
частинi апел.скарга залишена без задоволення. 14.06.2013 вiдкрите касацiйне провадження,
розгляд не призначений ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ОДПС - ЦО з
обслуговування ВПП ДПС ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: №2а-15173/11/2670
СУМА ПОЗОВУ: 2 586 074,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання протиправним та скасування
податкового повiдомлення-рiшення вiд 16.05.2011 №0000314110/0 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:
Справи № 2а-15171/11/2670 та № 2а-15173/11/2670 об'єднано в одну справу № 2а-15171/11/2670.
01.12.2011 Окружним адмiнiстративним судом м. Києва (по справi № 2а-15171/11/2670) позов
задоволено. 19.04.2012 КААС рiшення першої iнстанцiї залишено без змiн, у задоволеннi
апеляцiйної скарги ОДПС вiдмовлено. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ОДПС ЦО з обслуговування ВПП ДПС ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: №2а-15171/11/2670
СУМА ПОЗОВУ: 2 861 322,50 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання протиправним та скасування
податкового повiдомлення-рiшення вiд 16.05.2011 №000083411/0 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:
01.12.2011 (по справi № 2а-15171/11/2670) Окружним адмiнiстративним судом м. Києва позов
задоволено. 19.04.2012 КААС постанова першої iнстанцiї залишена без змiн, у задоволеннi
апеляцiйної скарги ОДПС вiдмовлено. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Окружна

державна податкова служба - Центральний офiс з обслуговування великих платникiв податкiв
ДПС ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: №2а-10628/12/2670 СУМА ПОЗОВУ: 1 529
629,00 СУТЬ ПОЗОВУ: визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення рiшення
вiд 13.06.2012 №0000704110 на суму 1529629 грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Окружним
адмiнiстративним судом м. Києва 22.11.2012 у позовi вiдмовлено. 21.12.2012 подана апеляцiйн
скарга. 14.11.2013 апеляцiйна скарга задоволена, рiшення суду 1 iнстанцiї скасоване, позов
задоволений повнiстю. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Державна екологiчна
iнспекцiя в м.Києвi ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: №2а-18033/12/2670 СУМА
ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання протиправним i скасування припису
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Окружним адмiнiстративним судом м. Києва 03.01.2013 вiдкрите
провадження у справi. 19.02.2013 у позовi вiдмовлено у повному обсязi. 01.03.2013 подана
апеляцiйна скарга. Апеляцiйним судом 24.04.2013 рiшення залишене без змiн. 14.05.2013 вiдкрите
касацiйне провадження, розгляд не призначений.
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювння у сферi комунальних послуг ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ:
№826/1770/13-а, 14.02.2013 СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання незаконними п.
2.6., 5.3.3. п. 5.3. постанови вiд 10.08.2012 №278 "Про затвердження лiцензiйних умов
провадження господарської дiяльностi з постачання теплової енергiї НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:
12.02.2013 родано позов, 14.02.2013 вiдкрите провадження у справi. 10.04.2013 позов задоволено.
Апеляцiйним судом 15.08.2013 рiшення залишене без змiн. 09.09.2013 вiдкрите касацiйне
провадження, розгляд не призначений. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Iнспекцiя
державного архiтектурно-будiвельного контролю у м.Києвi ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА
СПРАВИ: №826/6607/13-а 13.05.2013 вiдкрите провадження СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ
ПОЗОВУ: про скасування припису НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 13.05.2013 вiдкрите провадження.
05.06.2013 у позовi вiдмовлено. Апеляцiйним судом 14.08.2013 залишене без змiн. 03.09.2013
вiдкрите касацiйне провадження, розгляд не призначено. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: Мiжрегiональне головне управлiння Мiндоходiв ЦО з обслуговування ВПП ТРЕТЯ
ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: №826/13352/13-а, 20.08.2013 СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ
ПОЗОВУ: про визнання протиправними та скасування ППР з ПДВ вiд 07.08.2013 №0000193720 у
розмiрi осн.платiж 23385516,00 грн. та штр. 5846379,00 грн. та №0000183720 осн.платiж
56785292,00 грн. осн.платiж та штр.санкц. 14196323,00 грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 03.10.2013
Окружним адмiнiстративним судом м. Києва у задоволенi позову вiдмовлено у повному обсязi.
17.10.2013 Київенерго подано апеляцiйну скаргу, розгляд справи не призначено.ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Мiжрегiональне головне управлiння Мiндоходiв ЦО з
обслуговування ВПП ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: №826/14919/13-а, 20.09.2013
СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання протиправним та скасування ППР вiд
05.09.2013 №0000323720 з ПДВ сумою 25799854,00 грн. та штрафних (фiнансових) санкцiй
(штраф) у розмiрi 12 899 927,00 грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 10.10.2013 Окружним
адмiнiстративним судом м. Києва у задоволенi позову вiдмовлено у повному обсязi. 25.10.2013
Київенерго подано апеляцiйну скаргу. 12.12.2013 провадження зупинене до набрання чинностi
рiшенням по справi №826/13352/13-а.ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Кочергiн
Олександр Олександрович ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: №756/11244/13ц
Оболонський райсуд м.Києва, апел.пров.№22-ц/796/15282/2013 СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ
ПОЗОВУ: про захист честi, гiдностi, дiлової репутацiї НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 30.09.2013
Оболонським райсудом повернуто позовну заяву для подачi до належного суду. 19.11.2013
Апеляцiйним судом ухвалу скасовано, справу направлено до Оболонського райсуду для розгляду.
04.12.2013 вiдкрите провадження, розгляд призначений на 22.01.2014ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Мiжрегiональне головне управлiння Мiндоходiв ЦО з
обслуговування ВПП ТРЕТЯ ОСОБА: №826/20213/13-а, Окружний адмiнсуд м.Києва (суддя
Келеберда В.I.) №, ДАТА СПРАВИ: 23.12.2013, №826/20213/13-а, Окружний адмiнсуд м.Києва
(суддя Келеберда В.I.) СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання протиправними та
скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 02.10.2013 № 00011041110 ; № 0001114110;
0001124110, ПДВ 333 772,75 грн.; Податок на прибуток - 446 035,00 грн.; Зменшено розмiр

вiд'ємного значення ПДВ на 1 558,00 грн. та 166 000,00 грн. РАЗОМ - 947 365,75 грн.;
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 23.12.2013 Окружним адмiнсудом м.Києва вiдкрите провадження у
справi, розгляд на 23.01.2014 на 13-30ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ:
Петрецький В.Є. ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 2607/13854/12, 12.12.2012 СУМА
ПОЗОВУ: 21 189,60 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi за договором приєднання
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 28.11.2013 ухвалено рiшення про задоволення позовних
вимогПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Дарницьке РУ ГУ МВС України у мiстi
Києвi ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 5011-20/18803-2012 СУМА ПОЗОВУ: 55
532,10 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi по оплатi орендних платежiв, комунальних
послуг в орендованому нежитловому примiщення, виселення з орендованого нежитлового
примiщення НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 09.12.2013 ухвалено рiшення про часткове
задоволення позовних вимог (зменшено розмiр пенi)ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: Сосницький Е.Е., Кузнєцова Н.Ю. ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ:
2609/14335/12 СУМА ПОЗОВУ: 29 488,80 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення боргу за надання послуг
з приєднання електроустановок до електричних мереж НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
рiшенням вiд 20.08.2012 в позовi вiдмовлено. Апеляцiйна iнстанцiя: вiдмовлено (рiшення вiд
30.10.2012). Касацiйна iнстанцiя: 04.12.2013 року Верховний Суд України скасував ухвалу ВССУ
та задовольнив заяву частково та направив справу на новий розгляд до ВССУ.ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ФОП Савчук О.Л. ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ:
5010/1234/2012-19/61 СУМА ПОЗОВУ: 19 177,51 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення 19177,51 грн.
пенi за невиконання умов договору НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: рiшенням
господарського суду Iвано-Франкiвської областi вiд 20.11.2012 позовнi вимоги задоволенi в
повному обсязi. Апеляцiйна iнстанцiя: 13.11.2013 апеляцiйну скаргу вiдповiдача задоволено, а
рiшення суду першої iнстанцiї скасовано (в задоволеннi позовних вимог вiдмовлено). Касацiйна
iнстанцiя: подано касацiйну скаргу.ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Слiпченко
А.В. ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi№, ДАТА СПРАВИ: 2610/16727/2012 СУМА ПОЗОВУ: 22 807,20
СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi за договором приєднання НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: I iнстанцiя: 21.02.2013 вiдмовлено в задоволеннi позову. Апеляцiйна iнстанцiя: 28.08.2013
в задоволеннi апеляцiйної скарги вiдмовлено. Касацiйна iнстанцiя: ухвала ВССУ вiд 14.10.2013
про вiдкриття касацiйного провадження ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ:
Київська мiська органiзацiя полiтичної партiї «Всеукраїнського об’єднання «Батькiвщина» ТРЕТЯ
ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/4456/13 СУМА ПОЗОВУ: 14 018,40 СУТЬ ПОЗОВУ:
про стягнення заборгованостi за договором приєднання НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
01.10.2013 позовнi вимоги задоволено. Апеляцiйна iнстанцiя: 05.12.2013 рiшення суду I iнстанцiї
скасовано. Касацiйна iнстанцiя: подано касацiйну скаргуПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: Косенко М.О. ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 2-2245/12 СУМА
ПОЗОВУ: 89 144,4 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi за договором приєднання
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 26.09.2012 ухвалено заочне рiшення. Розгляд заяви про
перегляд заочного рiшення вiдкладено з 07.05.2013 до 29.05.2013 (заочне рiшення переглянуто: в
задоволеннi позовних вимог вiдмовлено). Апеляцiйна iнстанцiя: 13.11.2013 апеляцiйну скаргу
залишено без задоволення.ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "Братiслава"
ТРЕТЯ ОСОБА: ТОВ "Редека" №, ДАТА СПРАВИ: 910/10084/13 СУМА ПОЗОВУ: немайновий
спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про розiрвання договору про постачання електричної енергiї №3309591 вiд
11.04.2003. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 13.11.2013 ухвалено рiшення про задоволення
позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу, яку до розгляду
ще не призначеноПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Попсуй О.М. ТРЕТЯ ОСОБА:
вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 2/759/3451/2013 СУМА ПОЗОВУ: 17 820,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про
стягнення заборгованостi за договором приєднанняНАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
21.05.2013 позов задоволено. Апеляцiйна iнстанцiя: 04.09.2013 апеляцiйну скаргу вiдповiдача
задоволено. Касацiйна iнстанцiя: подано касацiйну скаргу, яку до розгляду ще не
призначеноПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Троїцький К.В. ТРЕТЯ ОСОБА:
вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 759/357/13-ц СУМА ПОЗОВУ: 88 976,40 СУТЬ ПОЗОВУ: про
стягнення заборгованостi за договором приєднанняНАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд

справи 15.01.2014ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Анацький К.А. ТРЕТЯ
ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 756/4703/13-ц, 07.05.2013 СУМА ПОЗОВУ: 153 580,80
СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi за договором приєднання НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи 24.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Величкiвська С.В., Азiз М.В., Куренкова З.В.
ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: №758/4356/13-ц, 04.06.2013 СУМА ПОЗОВУ: 36
735,60 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi за договором приєднання
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи 02.12.2013 призупинено (справу передано
до суду апеляцiйної iнстанцiї для визначення пiдсудностi)ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "ФК Восход"" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/9485/13
СУМА ПОЗОВУ: 186 320,4 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi за договором
приєднання НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 17.07.2013 ухвалено рiшення про задоволення
позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: розгляд апеляцiйної скарги 13.01.2014ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КНП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги №1
Днiпровського району м. Києва" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/14748/13
СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про внесення змiн до договору
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 26.12.2013 ухвалено рiшення про вiдмову в задоволеннi
позовних вимогПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КНП "Центр первинної медикосанiтарної допомоги №1 Днiпровського району м. Києва" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА
СПРАВИ: 910/15555/13 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про внесення змiн до
договору НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 12.09.2013 ухвалено рiшення про задоволення
позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: 04.12.2013 рiшення суду I iнстанцiї скасовано (у
задоволеннi позовних вимог вiдмовлено)ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ПП
"НЕССI" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/9864/13 СУМА ПОЗОВУ: 38 364,00
СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi за договором приєднання НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: I iнстанцiя: 19.07.2013 ухвалено рiшення про задоволення позовних вимог. Апеляцiйна
iнстанцiя: 18.11.2013 апеляцiйну скаргу вiдхилено, а рiшення суду I iнстанцiї без змiн. I iнстанцiя:
23.12.2013 постановлено ухвалу про розстрочку виконання рiшення
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Максименко Олена Анатолiївна ТРЕТЯ ОСОБА:
вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 758/7067/13-ц СУМА ПОЗОВУ: 10 393,20 СУТЬ ПОЗОВУ: про
стягнення заборгованостi за договором приєднання НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
22.10.2013 у задоволеннi позовних вимог вiдмовлено. Апеляцiйна iнстанцiя: подано апеляцiйну
скаргу, яку до розгляду ще не призначено
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Погорєлов В.Г. ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №,
ДАТА СПРАВИ: 2/754/3907/13 СУМА ПОЗОВУ: 23 439,60 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення
заборгованостi за договором приєднання НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 09.10.2013 в
задоволеннi позову вiдмовлено. Апеляцiйна iнстанцiя: 05.12.2013 вiдмовлено в задоволеннi
апеляцiйної скаргиПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Сович Л.Я. ТРЕТЯ ОСОБА:
вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: б/н СУМА ПОЗОВУ: 25 576,80 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення
заборгованостi за договором приєднання НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 14.08.2013
позовнi вимоги задоволено. 29.10.2013 в задоволеннi заяви про перегляд заочного рiшення
вiдмовлено. Апеляцiйна iнстанцiя: розгляд апеляцiйної скарги 15.01.2014ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Якименко Т.М. ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ:
753/14596/13-ц СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання договору про
користування електричною енергiєю укладеним НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
11.12.2013 ухвалено рiшення про задоволення позовних вимогПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Медiнвест Рiелестейт" ТРЕТЯ
ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/16912/13 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ
ПОЗОВУ: зобовязання вчинити дiї (звiльнити охоронну зону) НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I
iнстанцiя: 25.12.2013 ухвалено рiшення про вiдмову в задоволеннi позовних вимогПОЗИВАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ДТГО "Пiвденно-захiдна залiзниця" ТРЕТЯ ОСОБА:
вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/18608/13, 27.09.2013 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ
ПОЗОВУ: про зобов"язання внести змiни до договору НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:

12.11.2013 ухвалено рiшення про задоволення позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: надiйшла
апеляцiйна скарга вiдповiдача, яку до розгляду ще не призначеноПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Ромашко Сергiй Володимирович ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №,
ДАТА СПРАВИ: 757/21027/13-ц, 21.10.2013 СУМА ПОЗОВУ: 10 198,80 СУТЬ ПОЗОВУ: про
стягнення заборгованостi за договором приєднання НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
05.12.2013 ухвалено рiшення про вiдмову в задоволеннi позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя:
16.12.2013 подано апеляцiйну скаргу ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Андрiєнко
Валерiй Петрович ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: очiкується надходження ухвали
про порушення провадження по справi СУМА ПОЗОВУ: 53 316,80 СУТЬ ПОЗОВУ:
вiдшкодування матерiальної шкоди, заподiяної внаслiдок ДТП НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I
iнстанцiя: 20.11.2013 подано позовну заяву ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ:
Курилич Андрiй Романович ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: очiкується
надходження ухвали про порушення провадження по справi СУМА ПОЗОВУ: 51 216,55 СУТЬ
ПОЗОВУ: вiдшкодування матерiальної шкоди, заподiяної внаслiдок ДТП НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи 20.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Блажко Катерина Володимирiвна ТРЕТЯ
ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 761/26315/13-ц, 04.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 14896,8 грн.
СУТЬ ПОЗОВУ: простягнення заборгованостi за договором приєднання НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: I iнстанцiя: 03.12.2013 ухвалено рiшення про задоволення позовних вимог ПОЗИВАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Кулєшова Наталя Iванiвна ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №,
ДАТА СПРАВИ: 760/22325/13-ц, 08.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 6339,6 грн. СУТЬ ПОЗОВУ: про
стягнення заборгованостi за договором приєднання НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
розгляд справи 05.02.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Власов Юрiй
Михайлович ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: очiкується надходження ухвали про
порушення провадження по справi СУМА ПОЗОВУ: 11655,6 грн. СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення
заборгованостi за договором приєднання НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи
13.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "Компанiя насiнєвої торгiвлi" ТРЕТЯ
ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/24610/13, 23.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр
СУТЬ ПОЗОВУ: про установлення господарських правовiдносин НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I
iнстанцiя: розгляд справи 31.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ДНВП
"Електронмаш" ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 910/24612/13 СУМА ПОЗОВУ:
немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про установлення господарських правовiдносин
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи 20.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ КИЇВЕНЕРГО
ВIДПОВIДАЧ: Лiтовкiна О.О. ТРЕТЯ ОСОБА: вiдсутнi №, ДАТА СПРАВИ: 761/23910/13-ц
СУМА ПОЗОВУ: 6 574,80 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi за договором
приєднання НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи з 10.12.2013 вiдкладено без
дати ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП з утримання та експлуатацiї житлового
фонду спецiального призначення "Спецжитлофонд" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 7/12826
вiд 20.09.2012 СУМА ПОЗОВУ: 54 827,99 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.11.2009-01.06.2012: основний борг - 49495,78 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 5332,21грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя –
експертиза ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК «Арсеналець-3» ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 2/8969 вiд 07.07.2012 СУМА ПОЗОВУ: 375 786,29 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.09.2010-01.06.2012:
основний борг - 340886,77 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 34899,52грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - рiшення ГС м. Києва вiд 13.11.2012, позовнi вимоги
Товариства задоволено. Друга iнстанцiя - ухвала КАГС вiд 18.03.2013 про зупинення провадження
до розгляду Шевч. Райсудом м. К. справи № 2610/10996/2012 (провадження № 2а-2610/712/2012)
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Нафтохiмiк" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 18/16306 вiд 20.11.2012 СУМА ПОЗОВУ: 107 525,83 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.11.2009-01.11.2012: основний
борг - 91966,11 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 15559,72грн. НАЙМЕНУВАННЯ

СУДУ: Перша iнстанцiя - рiшення ГС м. Києва вiд 12.03.2013, позовнi вимоги Товариства
задоволено частково. Друга iнстанцiя - рiшення залишено без змiн, 27.08.2013 Постановою ВГСУ рiшення та постанова без змiн. Прийнято рiшення про звернення до Верховного суду України
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Домобудiвельник" ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 50/13712 вiд 08.10.2012 СУМА ПОЗОВУ: 620 928,09 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.2010-01.09.2012: основний
борг - 559169,51 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 61758,58грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - ухвалою ГС м. Києва вiд 05.03.2013 провадження зупинене, призначено
експертизу ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Полiт" ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 14/15501 вiд 07.11.2012 СУМА ПОЗОВУ: 187 069,17 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.2011-01.10.2012: основний
борг - 171499,73 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 15569,44грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - рiшення ГС м. Києва вiд 06.02.2013. Друга iнстанцiя -призначено
експертизу ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Kолос-2" ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 34/15725 вiд 08.11.2012 СУМА ПОЗОВУ: 163 295,34 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.2009-01.10.2012: основний
борг - 143121,29 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 20174,05грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - ухвала ГС м. Києва вiд 08.04.2013 про призначення експертизи
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Хiмiкат" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 39/15622 вiд 08.11.2012 СУМА ПОЗОВУ: 191 369,68 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.2009-01.10.2012: основний
борг - 167570,34 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 23799,34грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Касацiйна iнстанцiя - скаргу Київенерго задоаволено, попереднi рiшення скасовано, справу
направлено на новий розгляд (постанова вiд 23.07.2013. I-ша iнстанцiя - розгляд справи вiдкладено
на 20.01.2014. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Кристал-17" ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 1/15463 вiд 06.11.2012 СУМА ПОЗОВУ: 146 287,29 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.12.2010-01.10.2012:
основний борг - 128963,98 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 17323,31грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - експертиза, призначена повторна комплексна
експертиза ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП "ЖЕО-105" Голосiївської
районної в м.Києвi Ради ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/335/13 вiд 08.01.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 7 232 331,37 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.10.2011-01.12.2012: основний борг - 7046023,56 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 186307,81грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - ухвалою вiд
10.06.2013 признчено експертизу. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП УЖГ
Шевченкiвського району ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/334/13 вiд 08.01.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 7 761 825,25 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.09.2011-01.09.2012: основний борг - 7282776,98 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 479048,27грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - рiшення ГС м.
Києва вiд 05.03.2013, позовнi вимоги Товариства задоволено. Друга iнстанцiя – експертиза
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ОСББ "Шепелiвський маєток" ТРЕТЯ ОСОБА:
№, ДАТА СПРАВИ: 910/1606/13 вiд 30.01.2013 СУМА ПОЗОВУ: 136 839,44 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.02.2011-01.01.2013:
основний борг - 131014,02 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 5825,42грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - експертиза. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: КП "Центр обслуговування споживачiв Шевченкiвського району" ТРЕТЯ ОСОБА:
№, ДАТА СПРАВИ: 910/1626/13 вiд 29.01.2013 СУМА ПОЗОВУ: 8 037 223,81 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.2010-01.01.2013:
основний борг - 7745971,72 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 291252,09грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - рiшення ГС м. Києва вiд 04.04.2013, позовнi вимоги
Товариства задоволено. Друга iнстанцiя - призначено експертизу ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП "Центр обслуговування споживачiв Шевченкiвського району"
ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/1625/13 вiд 29.01.2013 СУМА ПОЗОВУ: 9 495 320,65

СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод
01.10.2010-01.01.2013: основний борг - 9098469,17 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 396851,48грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове рiшення Господарського суду
м.Києва на 23.05.2013, позовнi вимоги задоволено повнiстю. Друга iнстанцiя - призначено
експертизу ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП "Центр обслуговування
споживачiв Шевченкiвського району" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/1611/13 вiд
29.01.2013 СУМА ПОЗОВУ: 11 037 899,69 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.2010-01.01.2013: основний борг - 10568083,6 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 469816,09грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя рiшення ГС м. Києва вiд 29.03.2013, позовнi вимоги Товариства задоволено. Друга iнстанцiя експертиза.
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП "Центр обслуговування споживачiв
Шевченкiвського району" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/1602/13 вiд 29.01.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 6 963 189,32 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.10.2010-01.01.2013: основний борг - 6564843,45 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 398345,87грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - рiшення ГС м.
Києва вiд 29.03.2013, позовнi вимоги Товариства задоволено. Друга iнстанцiя - експертиза.
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП "Центр обслуговування споживачiв
Шевченкiвського району" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/1651/13 вiд 31.01.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 8 186 610,12 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.10.2010-01.01.2013: основний борг - 7867851,88 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 318758,24грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - рiшення ГС м.
Києва вiд 12.02.2013, позовнi вимоги Товариства задоволено. Друга iнстанцiя - ухвала про
зупинення провадження вiд 03.06.2013 - судово-економiчна експертиза. ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП "Центр обслуговування споживачiв Шевченкiвського району"
ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/1613/13 вiд 31.01.2013 СУМА ПОЗОВУ: 15 328 721,96
СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод
01.10.2010-01.01.2013: основний борг - 14597521,95 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 731200,01грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - рiшення ГС м. Києва вiд 12.02.2013,
позовнi вимоги Товариства задоволено. Друга iнстанцiя - вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу,
ухвала КАГС вiд 17.04.2013 про призначення експертизи ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: ЖБК " Буревiсник - 1 " ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/4253/13 вiд
11.03.2013 СУМА ПОЗОВУ: 208 343,93 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.04.2013-01.02.2013: основний борг - 7612,17 грн., та санкцiй
(пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 1846,47грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - Ухвала вiд
04.04.2013 про зупинення справи до вирiшення № 910/872/13. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: КП "Рiко" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/4804 вiд 15.03.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 91 081,49 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю,
спожиту у перiод 01.10.2012-01.02.2013: основний борг - грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та
рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Постановою ВГСУ вiд 15.09.2013 справу направлено на
новий розгляд. I-ша iнстанцiя - у задоволеннi позову вiдмовлено (рiшення вiд 10.12.2013)
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Державне пiдприємство "Будiвельне управлiння
ГУ МВС України в м. Києвi" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 5011-35/4884-2012 вiд
18.04.2012 СУМА ПОЗОВУ: 91 579,65 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю за перiод з 01.10.2009 по 01.03.2012, основний борг - 85 860,64 грн., та санкцiй
(пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 16 677,72 грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Касацiйна iнстанцiя попереднi рiшення скасовано, справу направлено на новий розгляд (постанова вiд 11.11.2013). Iша iнстанцiя - розгляд справи призначено на 15.01.2014. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: Київська мiська клiнiчна лiкарня "Київський мiський центр сердця" ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/6468 вiд 04.04.2013 СУМА ПОЗОВУ: 457 810,86 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.09.201201.03.2013: основний борг - 457810,86 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - ухвала вiд 18.06.2013 про призначення експертизи.

ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Житлово-будiвельний кооператив
"Домобудiвельник" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 37/264 вiд 09.07.2008 СУМА ПОЗОВУ:
294 359,77 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у
перiод 01.11.2006-01.04.2008: основний борг - 246781,42 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi)
- 47578,35грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначене на
15.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Житлово-будiвкльний кооператив
"Рiчковик-5" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 37/230 вiд 28.05.2008 СУМА ПОЗОВУ: 231
697,06 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод
01.01.2007-01.05.2008: основний борг - 192172,11 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 39524,95грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначене на
15.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Житлово-будiвельний кооператив
"Дружба" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 37/160 вiд 11.04.2008 СУМА ПОЗОВУ: 75 120,21
СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод
01.09.2007-01.03.2008: основний борг - 71445,93 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 3674,28грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначене на
15.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Обєднання спiввласникiв
багатоквартирного будинку "Перемога - 1" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 37/161 вiд
11.04.2008 СУМА ПОЗОВУ: 19 377,96 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.2006-01.03.2008: основний борг - 16279,41 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 3098,55грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Залишено без
розгляду - ухвалою ГС м. Києва вiд 14.12.2013 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЖЕП № 612 IККТ "Укрмонтаж" ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 37/158 вiд 11.04.2008 СУМА ПОЗОВУ: 103 315,58 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.12.2006-01.03.2008: основний
борг - 83557,12 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 19758,46грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Прийнято рiшення ГС м.Києва вiд 04.12.2013 на користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ковальська Житлосервiс" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 37/162 вiд 11.04.2008 СУМА ПОЗОВУ: 187
251,10 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод
01.11.2005-01.03.2008: основний борг - 139988,04 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 47263,06грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначене на
15.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ОСББ "Миропiльська-39" ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/9852/13 вiд 29.05.2013 СУМА ПОЗОВУ: 311 946,20 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.12.200901.04.2013: основний борг - 303586,42 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 8359,78грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - ухвала Господарського суду м. Києва вiд 25.09.2013
призначено експертизу.
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП "Київжитлоспецексплуатацiя" ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/10424 вiд 04.06.2013 СУМА ПОЗОВУ: 147 987,42 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.12.201101.05.2013: основний борг - 144619,98 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 3367,44грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - рiшення вiд 13.08.2013, позовнi вимоги задоволено
повнiстю. Постанова КАГС - провадження зупинено.
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "Винзавод" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 910/14518/13 вiд 01.08.2013 СУМА ПОЗОВУ: 285 811,54 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.02.2013-01.07.2013: основний
борг - 285811,54 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:
Перша iнстанцiя - ухвала про зупинення провадження до вирiшення справи № 910/14518/13
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "Олександр" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 910/16845 вiд 04.09.2013 СУМА ПОЗОВУ: 17 105,01 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.01.2013-01.05.2013: основний
борг - 16797,82 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 307,19грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:
Прийнято рiшення ГС м.Києва вiд 04.12.2013 на користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ

"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП "ЖЕК "Татарка" Шевченкiвської районної у м. Києвi ради
ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/18569/13 вiд 27.09.2013 СУМА ПОЗОВУ: 140 539,93
СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод
01.03.2013-01.07.2013: основний борг - 130424,39 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 10115,54грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на
22.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Рассвет" ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/17050 вiд 06.09.2013 СУМА ПОЗОВУ: 192 166,76 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.01.2012-01.07.2013:
основний борг - 192166,76 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Прийнято рiшення ГС м.Києва вiд 03.12.2013 на користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Луна" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/17757
вiд 16.09.2013 СУМА ПОЗОВУ: 107 279,06 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.01.2013-01.08.2013: основний борг - 97086,99 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 10192,07грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято рiшення
ГС м.Києва вiд 26.12.2013 на користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: ФОП Смiрнов Iгор Анатолiйович ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ:
910/18273/13 вiд 23.09.2013 СУМА ПОЗОВУ: 49 019,67 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi
за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.05.2013-01.07.2013: основний борг - 49019,67
грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання призначено на 04.12.2013 Дата та час наступного засiдання додатково буде
повiдомлено ухвалою.
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ФОП Дмiтрива Алла Василiвна ТРЕТЯ ОСОБА:
№, ДАТА СПРАВИ: 910/17388 вiд 11.09.2013 СУМА ПОЗОВУ: 12 366,53 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.10.2012-01.07.2013:
основний борг - 12366,53 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 11.12.2013 Дата та час наступного
засiдання додатково буде повiдомлено ухвалою
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Житлова ремонтно-експлуатацiйна дiльниця №7
Дарницької дистанцiї цивiльних споруд "Укрзалiзниця" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ:
910/18907 вiд 01.10.2013 СУМА ПОЗОВУ: 111 372,03 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi
за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.12.2012-01.09.2013: основний борг 111372,03 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша
iнстанцiя - рiшення вiд 28.11.2013 позовнi вимоги задоволено повнiстю. ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ " СТВ-Берегиня" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ:
910/19928 вiд 17.10.2013 СУМА ПОЗОВУ: 20 745,27 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за
спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.11.2007-01.08.2013: основний борг - 20745,27
грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято рiшення
ГС м.Києва вiд 05.12.2013 на користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: Садiвниче товариство "Гiдромеханiзатор-2" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ:
910/21589/13 вiд 11.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 43 947,61 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi
за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.05.2012-01.08.2013: основний борг - 41920,07
грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 2027,54грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша
iнстанцiя - судове засiдання призначено на 09.12.2013. Про дату наступного судового засiдання
буде повiдомлено ухвалою ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК
"Суднобудiвельник-20" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/19599 вiд 14.10.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 390 082,67 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.12.2010-01.09.2013: основний борг - 344082,97 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 45999,7грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято рiшення ГС м.Києва вiд
09.12.2013 на користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ
"Житлобуд-1" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21361/13 вiд 25.11.2013 СУМА ПОЗОВУ:
87 618,26 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у
перiод 01.10.2010-01.09.2013: основний борг - 66032,82 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi)
- 21585,44грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято рiшення ГС м.Києва вiд 09.12.2013 на

користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ФОП Фiлiпенко
Владислав Iгорович ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21052/13 СУМА ПОЗОВУ: 18
339,65 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у
перiод 01.07.2013-01.10.2013: основний борг - 18339,65 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi)
- 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято рiшення ГС м.Києва вiд 17.12.2013 на користь ПАТ
"Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Спiльне українсько-болгарське
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Комерс" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ:
911/4072/13 вiд 29.10.2013 СУМА ПОЗОВУ: 24 528,87 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi
за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.06.2013-01.10.2013: основний борг - 24000,18
грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 528,69грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято
рiшення ГС м.Києва вiд 17.12.2013 на користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "СПРIНТК" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ:
910/20769/13 СУМА ПОЗОВУ: 72 687,24 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
електричну енергiю, спожиту у перiод 01.03.2013-01.10.2013: основний борг - 72687,24 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове
засiдання призначено на 16.01.2014ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК
"Академiчний-6" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/20372/13 вiд 23.10.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 130 414,93 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.10.2010-01.10.2013: основний борг - 112235,38 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 18179,55грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято рiшення ГС м.Києва вiд
06.12.2013 на користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП
"Виноградар" Подiльської районної у м.Києвi ради ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ:
910/20767/13 вiд 31.10.2013 СУМА ПОЗОВУ: 4 081 814,49 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.2011-01.10.2013: основний
борг - 3836721,63 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 245092,86грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - рiшення вiд 25.11.2013, позовнi вимоги задоволено повнiстю.
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП "Виноградар" Подiльської районної у
м.Києвi ради №, ДАТА СПРАВИ: 910/20758/13 вiд 31.10.2013 СУМА ПОЗОВУ: 134 564,34 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.02.201201.10.2013: основний борг - 129598,51 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 4965,83грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - рiшення вiд 25.11.2013, позовнi вимоги задоволено
повнiстю. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Державне управлiння екологiї та
природних ресурсiв в м. Києвi ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/20757 СУМА ПОЗОВУ:
16 854,70 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у
перiод 01.12.2012-01.10.2013: основний борг - 14781,88 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi)
- 2072,82грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - рiшення вiд 12.12.2013, позовнi
вимоги задоволено повнiстю. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ФОП "Дращенко
Валерiй Федорович ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23543 вiд 05,12.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 25 802,62 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю,
спожиту станом на 01.10.2013: основний борг - 25802,62 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi)
- 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перенесено розгляд справи на 27.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ФОП Орел Тетяна Володимирiвна ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 910/23062 вiд 29.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 32 440,48 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.03.2013-01.10.2013: основний
борг - 32440,48 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:
Перше засiдання ГС на 10.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ДКП
"Житлоремфонд" Деснянського району ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23319 вiд
03.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 98 947,25 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.11.2011-01.11.2013: основний борг - 93864,91 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 5082,34грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перше засiдання ГС
на 27.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ДКП "Житлоремфонд"
Деснянського району ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23318 вiд 03.12.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 140 517,29 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,

спожиту у перiод 01.10.2011-01.11.2013: основний борг - 134955,39 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 5561,9грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перше засiдання ГС на 14.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП "Рiко" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ:
910/23542 вiд 05.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 57 447,08 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за
спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.07.2013-01.10.2013: основний борг - 57447,08
грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перше засiдання ГС
на 15.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП "Рiко"№, ДАТА СПРАВИ:
910/21233 вiд 05.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 24 291,30 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за
спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.08.2013-01.10.2013: основний борг - 24291,3
грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання призначено на 17.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ФОП
Мирзоєв Гусейн Лалаєвич №, ДАТА СПРАВИ: 910/21231 вiд 05.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 1
433,82 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у
перiод 01.04.2013-01.10.2013: основний борг - 1433,82 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято рiшення ГС м.Києва вiд 03.12.2013 на користь ПАТ
"Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "ПАРК СЕРВIС ПЛЮС"№,
ДАТА СПРАВИ: 910/22955 вiд 21.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 181 744,08 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.08.2013-01.10.2013:
основний борг - 181744,08 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перенесено засiдання ГС на 20.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ:
КП "ЖЕК "Татарка" Шевченкiвської районної у м. Києвi ради ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 910/22020 вiд 18.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 8 640,00 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.04.2013-01.10.2013: основний
борг - 8640 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша
iнстанцiя - судове засiдання призначено на 22.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВО-IНВЕСТИЦIЙНА
КОМПАНIЯ "СТАРЕ МIСТО" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21929 вiд 15.11.2013
СУМА ПОЗОВУ: 5 097,48 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.03.2013-01.10.2013: основний борг - 4681,45 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi
та рiчнi) - 416,03грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - розгляд вiдкладено, про дата
та час наступного засiдання додатково буде повiдомлено ухвалою ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП "Синьоозерне" Подiльської районної у м.Києвi ради ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21930 вiд 15.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 8 566,68 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.2012-01.10.2013:
основний борг - 8254,39 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 312,29грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято рiшення ГС м.Києва вiд 13.12.2013 на користь ПАТ
"Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Державне науково-виробниче
пiдприємство iнженерної геодезiї "Укрiнжгеодезiя" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ:
910/21742 вiд 12.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 56 540,03 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за
спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.01.2013-01.10.2013: основний борг - 51810,35 грн.,
та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 4729,68грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перше засiдання
ГС на 11.12.2013 Дата та час наступного засiдання додатково буде повiдомлено ухвалою.
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Тельбiн Сервiс" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 911/4285 вiд
18.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 215 026,57 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.01.2012-01.10.2013: основний борг - 205659,04 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 9367,53грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято рiшення ГС
м.Києва вiд 02.12.2013 на користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21510 вiд
11.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 258 365,85 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.12.2012-01.10.2013: основний борг - 253969,75 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 4396,1грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя -

судове засiдання призначено на 11.12.2013. Про дату наступного судового засiдання буде
повiдомлено ухвалою
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Український науково-дослiдний iнститут спирту
i бiотехнологiї продовольчих продуктiв ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/24164 вiд
13.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 271 617,86 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.01.2013-01.10.2013: основний борг - 258313,57 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 13304,29грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перше засiдання ГС
на 27.12.2013. Про дату наступного судового засiдання буде повiдомлено ухвалою ПОЗИВАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Український науково-дослiдний iнститут спирту i
бiотехнологiї продовольчих продуктiв ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21509 вiд
11.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 87 993,78 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.2012-01.01.2013: основний борг - 85531,88 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 2461,9грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання призначено на 11.12.2013. Про дату наступного судового засiдання буде
повiдомлено ухвалою ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ПЄНА" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21938 вiд 14.11.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 28 809,10 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.03.2013-01.10.2013: основний борг - 26453,64 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 2355,46грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання
призначено на 13.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ШОКОЛАДНИЦЯ-УКРАЇНА" ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/22018 вiд 15.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 30 423,10 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.01.2013-01.10.2013: основний
борг - 27910,22 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 2512,88грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Прийнято рiшення ГС м.Києва вiд 16.12.2013 на користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Житлово-будiвельний кооператив "Зв'язкiвець" ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21601 вiд 11.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 77 194,45 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.201001.10.2013: основний борг - 65533,66 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 11660,79грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 09.12.2013,
зупинено розгляд справи до прийняття рiшення по справi № 910/23403/13. ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: НВК "Престиж" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21745
вiд 14.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 144 493,05 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.09.2012-01.10.2013: основний борг - 132420,98 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 12072,07грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято рiшення
ГС м.Києва вiд 03.12.2013 на користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Київ-5" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21559 вiд 11.11.2013
СУМА ПОЗОВУ: 412 777,92 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову
енергiю, спожиту у перiод 01.11.2011-01.10.2013: основний борг - 401535,82 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 11242,1грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято рiшення ГС м.Києва вiд
12.12.2013 на користь ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ:
Житлово-будiвельний кооператив "Арсеналець-16" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ:
910/21602 вiд 12.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 284 087,73 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi
за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.11.2010-01.10.2013: основний борг - 259079,09
грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 25008,64грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша
iнстанцiя - судове засiдання призначено на 09.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Телеекpан" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21600 вiд 11.11.2013
СУМА ПОЗОВУ: 404 557,03 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову
енергiю, спожиту у перiод 01.10.2011-01.10.2013: основний борг - 388998 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 15559,03грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання
призначено на 16.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "АВЕРС-С" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21925 вiд
15.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 24 178,91 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту

теплову енергiю, спожиту у перiод 01.11.2012-01.10.2013: основний борг - 21654,04 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 2524,87грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання призначено на 16.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ПАТ
"Укргеолбудм" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/21590 вiд 11.11.2013 СУМА ПОЗОВУ:
50 738,55 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у
перiод 01.03.2013-01.10.2013: основний борг - 46551,07 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi)
- 4187,48грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Прийнято рiшення ГС м.Києва вiд 09.12.2013 на користь
ПАТ "Київенерго" ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ДП "Укрводсервiс" ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23320 вiд 03.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 54 658,01 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.02.201301.10.2013: основний борг - 50000 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 4658,01грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перше засiдання ГС на 13.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: ДП "Київський научно - дослiдний iнститут гiдроприладiв" ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/22639 вiд 25.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 23 089,98 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.05.2013-01.11.2013: основний
борг - 21445,64 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 1644,34грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 17.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства
Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23237 вiд
02.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 1 110 320,57 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.11.2010-01.11.2013: основний борг - 818529,12 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 291791,45грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Призначено
засiдання ГС на 27.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ДКП "Житлоремфонд" Деснянського району
ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/24510 вiд 18.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 153284,94 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.12.201001.11.2013: основний борг - 141183,24 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 12101,7грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 24.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ДКП "Житлоремфонд" Деснянського району
ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: СУМА ПОЗОВУ: 41965,31 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.11.2011-01.12.2013: основний
борг - 38538,49 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 3426,82грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: подано до ГС 18.12.2013 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ
"СПРIНТК" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: СУМА ПОЗОВУ: 5118,89 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.03.2013-01.10.2013:
основний борг - 5118,89 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: подано до ГС 31.12.2013
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ОСББ "Шепелiвський маєток" ТРЕТЯ ОСОБА:
№, ДАТА СПРАВИ: 910/24514 вiд 18.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 209504,71 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.11.2011-01.12.2013:
основний борг - 200929,01 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 8575,7грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 21.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Київська асоцiацiя iнвалiдiв з церебральним
паралiчем "Касiцеп" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/24512 вiд 19.12.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 24682,33 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.12.2012-01.12.2013: основний борг - 24083,05 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 599,28грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання
призначено на 10.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Об'єднання
спiввласникiв багатоквартирного будинку "Мельникова 12 А" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 910/24511 вiд 18.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 54449,36 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.11.2012-01.10.2013: основний
борг - 50000 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 4449,36грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:
Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 14.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

ВIДПОВIДАЧ: ДНВК "Київський iнститут автоматики" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ:
СУМА ПОЗОВУ: 98391,38 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту електричну
енергiю, спожиту у перiод 01.06.2013-01.11.2013: основний борг - 95401,05 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 2990,33грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: подано до ГС 10.12.2013 ПОЗИВАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "ПОРТО КАПIТАЛ" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 910/23640 вiд 06.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 56988,11 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.08.2013-01.11.2013: основний
борг - 56988,11 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:
Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 10.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: ПАТ "АВЕРС" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: СУМА ПОЗОВУ: 42284,92
СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод
01.08.2013-01.11.2013: основний борг - 42284,92 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: подано до ГС 10.12.2013 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського
району мiста Києва (ЖЕО-810) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23676 вiд 06.12.2013
СУМА ПОЗОВУ: 201210,76 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову
енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 193242,29 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 7968,47грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання
призначено на 23.12.2013 Дата та час наступного засiдання додатково буде повiдомлено ухвалою
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню
житлового господарства Святошинського району мiста Києва №, ДАТА СПРАВИ: 910/23673 вiд
06.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 238891,16 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 229531,5 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 9359,66грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання перенесено на 10.01.2014. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ:
Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста
Києва (ЖЕО-804) №, ДАТА СПРАВИ: 910/23469 вiд 09.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 108216,99 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.201101.11.2013: основний борг - 101466,97 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 6750,02грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 15.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню
житлового господарства Святошинського району мiста Києва (ЖЕО 804) ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/23430 вiд 04.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 156890,22 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний
борг - 150236,14 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 6654,08грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання перенесено на 27.01.2014. ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства
Святошинського району мiста Києва (ЖЕО-804) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: СУМА
ПОЗОВУ: 100426,63 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 94684,32 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 5742,31грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: подано до ГС 03.12.2013 ПОЗИВАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового
господарства Святошинського району мiста Києва (ЖЕО-806) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 910/23431 вiд 04.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 162531,67 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний
борг - 155307,03 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 7224,64грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 25.12.2013 Дата та час наступного
засiдання додатково буде повiдомлено ухвалою
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню
житлового господарства Святошинського району мiста Києва (ЖЕО 804) ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/23437 вiд 04.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 105123,99 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний
борг - 99891,95 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 5232,04грн. НАЙМЕНУВАННЯ

СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 21.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства
Святошинського району мiста Києва (ЖЕО-806) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23435
вiд 05.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 354628,45 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 334219,99 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 20408,46грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання призначено на 20.12.2013 Дата та час наступного засiдання додатково буде
повiдомлено ухвалою ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство
по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва №, ДАТА СПРАВИ:
910/23674 вiд 06.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 78204,81 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за
спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 75874,85 грн.,
та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 2329,96грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання призначено на 18.12.2013 Дата та час наступного засiдання додатково буде
повiдомлено ухвалою ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство
по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/23468 вiд 05.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 128419,47 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний
борг - 122497,24 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 5922,23грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 10.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства
Святошинського району мiста Києва (ЖЕО-804) №, ДАТА СПРАВИ: 910/23436 вiд 05.12.2013
СУМА ПОЗОВУ: 160100,99 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову
енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 151548,43 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 8552,56грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання
призначено на 14.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне
пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23439 вiд 05.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 248534,02 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.201101.11.2013: основний борг - 237958,68 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 10575,34грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 30.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню
житлового господарства Святошинського району мiста Києва №, ДАТА СПРАВИ: 910/23434 вiд
04.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 795924,63 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.2011-01.11.2013: основний борг - 754549,65 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 41374,98грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання призначено на 22.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ:
Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста
Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23442 вiд 06.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 83433,1
СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод
01.11.2011-01.11.2013: основний борг - 77974,74 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 5458,36грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на
10.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва №, ДАТА СПРАВИ:
СУМА ПОЗОВУ: 62682,79 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову
енергiю, спожиту у перiод 01.11.2011-01.11.2013: основний борг - 59341,55 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 3341,24грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: подано до ГС 05.12.2013 ПОЗИВАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового
господарства Святошинського району мiста Києва (ЖЕО-811) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 910/24038 вiд 13.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 1168271,29 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний
борг - 1105850,85 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 62420,44грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 15.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства

Святошинського району мiста Києва (ЖЕО-811) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/24156
вiд 13.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 22183,09 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 19664,47 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 2518,62грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання призначено на 27.12.2013 Дата та час наступного засiдання додатково буде
повiдомлено ухвалою. ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне
пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва (ЖЕО811) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/24042 вiд 13.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 62704,48
СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод
01.10.2011-01.11.2013: основний борг - 60070,02 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 2634,46грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на
24.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/24180 вiд 13.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 4403953,8 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний
борг - 4129885,98 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 274067,82грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 23.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства
Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23962 вiд
11.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 81072,18 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 75207,9 грн., та санкцiй
(пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 5864,28грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове
засiдання призначено на 27.12.2013 Дата та час наступного засiдання додатково буде повiдомлено
ухвалою
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню
житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 910/23959 вiд 12.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 101225,43 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний
борг - 95023,14 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 6202,29грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 22.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства
Святошинського району мiста Києва (ЖЕО-810) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: СУМА
ПОЗОВУ: 658762,22 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 630940,77 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 27821,45грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: подано до ГС 11.12.2013
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню
житлового господарства Святошинського району мiста Києва (ЖЕО-810) ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/24040 вiд 13.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 274201,47 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний
борг - 261381,96 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 12819,51грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 24.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства
Святошинського району мiста Києва (ЖЕО-812) ТРЕТЯ ОСОБА:№, ДАТА СПРАВИ:СУМА
ПОЗОВУ: 1110096,92 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 1063088,65 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 47008,27грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: подано до ГС
12.12.2013ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва (ЖЕО-811) ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23950 вiд 11.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 38467,54 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.201101.11.2013: основний борг - 36178,24 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 2289,3грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 17.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню

житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА
СПРАВИ: 910/23756 вiд 09.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 68715,51 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний
борг - 63851,07 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 4864,44грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 20.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства
Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23757 вiд
09.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 133940,73 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 125392,44 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 8548,29грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання призначено на 20.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ:
Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста
Києва (ЖЕО 810) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/24043 вiд 13.12.2013 СУМА ПОЗОВУ:
495033,6 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод
01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 474024,87 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 21008,73грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на
23.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: СУМА ПОЗОВУ: 246184,59 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за
спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 233471,76 грн.,
та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 12712,83грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: подано до ГС
11.12.2013 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/24037 вiд 13.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 169964,99 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний
борг - 161412,19 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 8552,8грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 23.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства
Святошинського району мiста Києва (ЖЕО 810) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/24078
вiд 13.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 145462,51 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 135324,11 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 10138,4грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання призначено на 17.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ:
Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста
Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/24153 вiд 16.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 122686,96
СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод
01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 116948,98 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 5737,98грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на
15.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: СУМА ПОЗОВУ: 21768,94 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за
спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.12.2011-01.11.2013: основний борг - 20327,02 грн.,
та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 1441,92грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: подано до ГС
10.12.2013 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/24168 вiд 13.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 93753,81 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.12.2011-01.11.2013: основний
борг - 90364,43 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 3389,38грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 27.12.2013 Дата та час наступного
засiдання додатково буде повiдомлено ухвалою ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ:
Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста
Києва (ЖЕК-809) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: СУМА ПОЗОВУ: 1038182,17 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-

01.11.2013: основний борг - 952663,7 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 85518,47грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: подано до ГС 11.12.2013 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського
району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/24503 вiд 19.12.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 1809185,19 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 1719925,58 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 89259,61грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання
призначено на 12.02.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне
пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва (ЖЕО808) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23758 вiд 10.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 111175,68
СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод
01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 106211,22 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 4964,46грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на
17.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/23760 вiд 09.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 1319330,63 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.12.2010-01.11.2013:
основний борг - 1222357,9 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 96972,73грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 22.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню
житлового господарства Святошинського району мiста Києва (ЖЕК-810) №, ДАТА СПРАВИ:
910/24170 вiд 16.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 1972208,45 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi
за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 1872929,82
грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 99278,63грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша
iнстанцiя - судове засiдання призначено на 24.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського
району мiста Києва (ЖЕО-813) №, ДАТА СПРАВИ: 910/24161 вiд 16.12.2013 СУМА ПОЗОВУ:
135057,51 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у
перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 129818,31 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi)
- 5239,2грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на
26.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва №, ДАТА СПРАВИ:
910/24039 вiд 13.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 242441,35 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за
спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 231727,94 грн.,
та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 10713,41грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання призначено на 24.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ:
Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста
Києва (ЖЕО 812) ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23656 вiд 06.12.2013 СУМА ПОЗОВУ:
109720,16 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у
перiод 01.11.2010-01.11.2013: основний борг - 101840,97 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi)
- 7879,19грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на
22.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва (ЖЕО 812) №, ДАТА
СПРАВИ: 910/23658 вiд 06.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 105593,94 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.11.2010-01.11.2013: основний
борг - 97596,06 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 7997,88грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 14.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства
Святошинського району мiста Києва (ЖЕО 812) №, ДАТА СПРАВИ: 910/24174 вiд 16.12.2013
СУМА ПОЗОВУ: 48842,51 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову
енергiю, спожиту у перiод 01.11.2011-01.11.2013: основний борг - 45951,26 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 2891,25грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання
призначено на 13.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне

пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: СУМА ПОЗОВУ: 203930,68 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.01.2011-01.11.2013: основний
борг - 195755,14 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 8175,54грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: подано до ГС 12.12.2013 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне
пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва №,
ДАТА СПРАВИ: СУМА ПОЗОВУ: 175538,03 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за
спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний борг - 168798,8 грн.,
та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 6739,23грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: подано до ГС
12.12.2013 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва №, ДАТА СПРАВИ:
910/23665 вiд 06.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 29295,58 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за
спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.12.2010-01.11.2013: основний борг - 27466,5 грн.,
та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 1829,08грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя судове засiдання призначено на 26.12.2013 Дата та час наступного засiдання додатково буде
повiдомлено ухвалою ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство
по утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/23755 вiд 09.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 161740,94 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний
борг - 153317,08 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 8423,86грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 10.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства
Святошинського району мiста Києва №, ДАТА СПРАВИ: 910/23675 вiд 06.12.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 18878,76 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.12.2010-01.11.2013: основний борг - 17380,05 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 1498,71грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - дата та час
першого засiдання додатково буде повiдомлено ухвалою ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського
району мiста Києва №, ДАТА СПРАВИ: 910/23669 вiд 06.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 21201,05
СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод
01.12.2010-01.11.2013: основний борг - 19701,94 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 1499,11грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на
16.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства Святошинського району мiста Києва ТРЕТЯ ОСОБА: №,
ДАТА СПРАВИ: 910/23438 вiд 04.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 78113,82 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення
заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.07.2011-01.11.2013: основний
борг - 74905,21 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 3208,61грн. НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 27.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства
Днiпровського району м.Києва №, ДАТА СПРАВИ: 910/23759 вiд 09.12.2013 СУМА ПОЗОВУ:
381812,87 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у
перiод 01.04.2009-01.11.2013: основний борг - 356689,03 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi)
- 25123,84грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на
23.12.2013 Дата та час наступного засiдання додатково буде повiдомлено ухвалою ПОЗИВАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Житлово-будiвельнiй кооператив "Буревiсник-3" ТРЕТЯ
ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/23667 вiд 09.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 154996,39 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.11.201001.11.2013: основний борг - 138630,81 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 16365,58грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 14.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Житлово-будiвельний коопеpатив "Статистик"
№, ДАТА СПРАВИ: 910/23672 вiд 06.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 72669,09 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.12.2010-01.11.2013:
основний борг - 62005,18 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 10663,91грн.

НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 17.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Житлово-будiвельний кооператив "Кристал-6"
№, ДАТА СПРАВИ: 910/24574 вiд 20.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 214229,6 СУТЬ ПОЗОВУ:
стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.10.2011-01.11.2013:
основний борг - 202309,3 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 11920,3грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 05.02.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Об'єднання спiввласникiв багатоквартирних
будинкiв "БIЛИЙ ДIМ" ТРЕТЯ ОСОБА: №, ДАТА СПРАВИ: 910/24740 вiд 20.12.2013 СУМА
ПОЗОВУ: 266163,76 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю,
спожиту у перiод 01.02.2011-01.12.2013: основний борг - 248617,57 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 17546,19грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання
призначено на 20.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Житловик-плюс" №, ДАТА СПРАВИ: 910/23638 вiд 06.12.2013
СУМА ПОЗОВУ: 154702,05 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову
енергiю, спожиту у перiод 01.11.2010-01.11.2013: основний борг - 141173,58 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 13528,47грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання
призначено на 22.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: КП УЖГ
Днiпровського району м. Києва №, ДАТА СПРАВИ: 910/23670 вiд 06.12.2013 СУМА ПОЗОВУ:
444528,78 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у
перiод 01.02.2011-01.11.2013: основний борг - 425340,23 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi)
- 19188,55грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на
16.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ДП "Спецiалiзоване управлiння № 2 "
ВАТ "Будмеханiзацiя" №, ДАТА СПРАВИ: 910/23954 вiд 11.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 38705,28
СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод
01.08.2013-01.11.2013: основний борг - 38705,28 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 17.01.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ОСББ "Весна" №, ДАТА СПРАВИ: 910/23956
вiд 12.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 6264,73 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту
електричну енергiю, спожиту у перiод 01.03.2013-01.11.2013: основний борг - 6264,73 грн., та
санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове
засiдання призначено на 17.01.2014ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ
"Перлина Днiпра - ХХI" №, ДАТА СПРАВИ: 910/23466 вiд 04.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 20655,23
СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод
01.04.2013-01.11.2013: основний борг - 20409,26 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) 245,97грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на
22.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: Комунальне пiдприємство по
утриманню житлового господарства "Житлорембудсервiс" Деснянського району м. Києва СУМА
ПОЗОВУ: 20552,27 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю,
спожиту у перiод 01.06.2013-01.12.2013: основний борг - 20180,41 грн., та санкцiй (пеня,
iнфляцiйнi та рiчнi) - 371,86грн. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: подано до ГС 24.12.2013ПОЗИВАЧ:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "Райдо-2003" СУМА ПОЗОВУ: 11029,63 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту електричну енергiю, спожиту у перiод 01.06.201301.12.2013: основний борг - 10411,4 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 618,23грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: подано до ГС 24.12.2013ПОЗИВАЧ: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "Київiнвестсервiс" 910/23995 вiд 11.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: 42673,37 СУТЬ
ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi за спожиту теплову енергiю, спожиту у перiод 01.11.200301.01.2004: основний борг - 42673,37 грн., та санкцiй (пеня, iнфляцiйнi та рiчнi) - 0грн.
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Перша iнстанцiя - судове засiдання призначено на 27.12.2013 Дата та
час наступного засiдання додатково буде повiдомлено ухвалоюПОЗИВАЧ: Захарченко Г.О.
ВIДПОВIДАЧ: КП УЖГ "Печерськижтло", 2-1202/2007 СУМА ПОЗОВУ: 18 645,20 СУТЬ
ПОЗОВУ: Про усунення порушення прав споживачiв з утримання будинкiв, споруд та
прибудинкових територiй, теплопостачання, ГВП,ХВП, водовiдведення, вiдшкодування зайво
сплачених коштiв, завданих матерiальних збиткiв та моральної шкоди. НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:

Печерський районний суд м. Києва (суддя - Волкова) I-ша iнстанцiя - провадження у справi
зупинено за клопотанням позивача ПОЗИВАЧ: Хельвас В.П. ВIДПОВIДАЧ: КМДА ТРЕТЯ
ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: К-18726/09 СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ
ПОЗОВУ: про визнання протиправними дiй щодо пiдвищення тарифiв на житлово-комунальнi
послуги та зобов'язання скасувати рiшення КМДА якими пiдвищувалися тарифи
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Шевченкiвський районний суд м. Києва (суддя - Кравец ) I-ша
iнстанцiя - у задоволенi позовних вимог вiдмовлено (рiшення вiд 19.03.2013). Апеляцiйна
iнстанцiя - на користь Київенерго (постанова вiд 31.07.2013). Касацiйна iнстанцiя - розгляд справи
вiдкладено на 29.01.2014. ПОЗИВАЧ: Кличко В.В. ВIДПОВIДАЧ: Виконавчий орган Київської
мiської ради (КМДА) Київський мiський голова Черновецький Л.М. ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ
"Київенерго"; ПАТ "Екостандарт"; ПАТ "АК"Київводоканал"; НКРЕ №, ДАТА СПРАВИ: 2а1888/10; К-9991/16751/11 СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання дiй
неправомiрними, визнання розпоряджень № 1332, 1333, 978, 979, 191, 392 за 2009-2010 роки
незаконними i нечинними з моменту прийняття НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 10.12.2010
Шевченкiвським районним судом м. Києва задоволено повнiстю адмiнiстративний позов.
09.03.2011 Київським апеляцiйним адмiнiстративним судом апеляцiйнi скарги Київенерго та
Київводоканал задоволено у повному обсязi, постанову суду першої iнстнцiї скасовано, прийнято
нове рiшення, яким у задоволеннi позовних вимог вiдмовлено повнiстю. Оскаржено Київенерго до
Вищого адмiнiстративного суду України, розгляд не призначено.ПОЗИВАЧ: Симоненко I.В.
ВIДПОВIДАЧ: НКРЕ ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 2а-3197/11/2670
СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання протиправною та скасування постанови вiд
13.01.2011 № 8 «Про встановлення тарифiв на електричну енергiю» НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: У
задоволеннi позовних вимог вiдмовлено у повному обсязi (постанова вiд 19.09.2011). Постановою
ОААС вiд 15.02.2012 задоволенi апеляцiйної скарги Позивача вiдмовлено, рiшення суду
попередньої iнстанцiї залишено без змiн. ВАСУ вiдкрито касацiйне провадження, розгляд не
призначено.ПОЗИВАЧ: Олiйник Д.В. ВIДПОВIДАЧ: НКРЕ ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
№, ДАТА СПРАВИ: 2а-10438/11/2670 СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання
протиправною та скасування постанови вiд 13.01.2011 № 8 «Про встановлення тарифiв на
електричну енергiю» НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Позов задоволено частково, зобов'язано НКРЕ
надати обгрунтовану вiдповiдь на звернення Позивача (постанова вiд 20.0.9.2011) В рештi позову
про визнання нечинним та скасування розпорядження про встановлення тарифiв на е/е вiдмовлено. Позивачем буде подана апеляцiйна скарга. Справу зупинено до розгляду справи 2а1316/12/2670 (Кличко В. В. до НКРЕ). Поновлено провадження у справi, розгляд вiдкладено,
надiйде ухвала.ПОЗИВАЧ: Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" ВIДПОВIДАЧ:
Державна служба України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва ТРЕТЯ
ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", ТОВ "Технова" №, ДАТА СПРАВИ: 826/739/13-а (20.02.2013
залученi третьою особою) СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання протиправним та
скасування рiшення №6 вiд 29.10.2012 НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Ухвалою вiд 22.01.2013
призначено попереднє с/з на 12.02.2013. 12.02.2013 перенесено розгляд справи у звязку з
призначенням колегiального розгляду на 20.02.2013. 20.02.2013 залучено до справи у якостi 3-х
осiб на сторонi вiдповiдача ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" та ТОВ "Технова". 10.04.2013 суд перейшов у
письмове провадження. Рiшенням вiд 19.04.2013 у позовi вiдмовлено повнiстю. Апеляцiйним
судом 08.08.2013 рiшення залишене без змiн. 05.09.2013 вiдкрите касацiйне провадження, розгляд
не призначений.ПОЗИВАЧ: Колективне виробничо-комерцiйне пiдприємство "Побутсервiс"
ВIДПОВIДАЧ: Круглоозерська сiльська рада Голопристанського району Хесонської областi,
Херсонська регiональна фiлiя ДП "Центр державного земельного кадастру" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО", ПАТ "Нiкопольський завод ферросплавiв", ДП "Одеська залiзниця", ВАТ
"Енергопостачальна компанiя "Херсонобленерго", ПАТ "Готельний комплекс "Братислава", ТОВ
"Оптiма Тур", та багато iнших №, ДАТА СПРАВИ: №821/1311/13-а Херсонський окружний
адмiнiстративний суд (19.04.2013 залученi третьою особою) СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ
ПОЗОВУ: про визнання протиправними дiй, скасування рiшення та зобовїязання вчинити певнi дiї
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Ухвалою вiд 19.04.2013 залеченi третьою особою. Направлено заяву
про розгляд справи 18.07.2013 без участi представника. 24.07.2013 позов залишений без розгляду.

Одеським апеляцiйним адмiнiстративним судом розгляд апеляцiйної скарги Колективного
виробничо-комерцiйного пiдприємства "Побутсервiс" призначено на 20.11.2013. 20.11.2013
апеляцiйним судом ухвала залишена без змiн. ПОЗИВАЧ: Грабовська Наталiя Володимирiвна,
Грабовський Олег Павлович ВIДПОВIДАЧ: Жарук Олександр Леонiдович, Жарук Свiтлана
Миколаївна ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: №2601/18448/12
провадж.№2/752/521/13 Голосiївський райсуд м.Києва СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про
виселення без надання iншого житового примiщення НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Товариством
подана заява про розгляд справи без участi представника Товариства. 17.06.2013 заочне рiшення
про задоволення позову. У задоволеннi заяви про перегляд заочного 12.08.2013 вiдмовлено.
Апеляцiйним судом 21.11.2013 рiшення залишене без змiн.ПОЗИВАЧ: Терещенко Тетяна
Миколаївна ВIДПОВIДАЧ: Шевченко О.В. ТРЕТЯ ОСОБА: Голосiївська РДА, КМР, ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: №2601/17535/12 провадж.№2/752/470/13 Голосiївський
райсуд м.Києва СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про виселення без надання iншого
житового примiщення НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I-ша iнстанцiя - розгляд справи призначено на
28.02.2014
ПОЗИВАЧ: Чечина Оксана Дмитрiвна ВIДПОВIДАЧ: Тарасенко Жанна олександрiвна ТРЕТЯ
ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: №2601/17537/471/13 провадж.№2/752/471/13
Голосiївський райсуд м.Києва СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про виселення без надання
iншого житового примiщення НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 10.07.2013 у позовi вiдмовлено.
20.08.2013 апеляцiйним судом рiшення залишене без змiн. 18.09.2013 вiдкрите касацiйне
провадження. ВССУ 13.11.2013, рiшення судiв першої та апеляцiйної iнстанцiї скасованi, справа
направлена на новий розгляд.ПОЗИВАЧ: Нiкiтко Андрiй Миколайович ВIДПОВIДАЧ: Сазонов
Микола Валентинович ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
№752/10777/13-ц провадж.№2/752/3485/13 Голосiївський райсуд м.Києва СУМА ПОЗОВУ: 0,00
СУТЬ ПОЗОВУ: про виселення НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: 19.06.2013 вiдкрите провадєення у
справi, 20.08.2013 вiдкладено без дати.ПОЗИВАЧ: ВАТ "Київенергобуд" ВIДПОВIДАЧ: Київська
мiська рада ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", ДП "Київенергопiдряд", ДП "ДЖIЕРЕЙ", ТОВ
"Глобал Рiсорс Елаянс", ТОВ "РА Ед-Ворлд", ТОВ "Рiгель", ТОВ "БКФ "Гранiт", Головне
управлiння Держземагенства у м.Києвi, Департамент земельних ресурсiв КМДА. №, ДАТА
СПРАВИ: №910/14305/13. 29.07.2013 СУМА ПОЗОВУ: 0,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання права
постiйного користування земельними дiлянками НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд
справи призначено на 20.01.2014 ПОЗИВАЧ: Щербина Дмитро Вiталiйович ВIДПОВIДАЧ:
Гороновська Н.Г., третi особи: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО". Голосiївська РДА, Служба у справах дiтей
Голосiївської РДА ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: №752/17409/13-ц,
пров.№2/752/4785/13 Голосiївський райсуд СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ:
про виселення НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи на 04.02.2014 ПОЗИВАЧ:
Харченко В.М. ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "Житловик-Плюс" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №,
ДАТА СПРАВИ: 2-2228/12, 19.03.2012 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про
зобов"язання вчинення певних дiй (встановлення батареї опалення) НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I
iнстанцiя: розгляд справи 15.01.2014 ПОЗИВАЧ: ВАТ «АК «Київводоканал» ВIДПОВIДАЧ: КП
УЖГ Дарницького району м. Києва ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
17/345 СУМА ПОЗОВУ: 1 859 245,20 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборговоностi
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 23.07.2013 рiшення про часткове задоволення позовних
вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: розгляд апеляцiйної скарги 29.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ «АК
«Київводоканал» ВIДПОВIДАЧ: КП Шевченкiвського району м. Києва ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: № 5011-19/14816-2012 СУМА ПОЗОВУ: 12 413 710,61
СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 25.09.2013
ухвалено рiшення про задоволення позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: розгляд апеляцiйної
скарги 22.01.2014 ПОЗИВАЧ: КП УЖГ Днiпровського р-ну ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "БСП" ТРЕТЯ
ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 5011-17/16814-2012, 26.11.2012 СУМА
ПОЗОВУ: 126 034,11 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення грошових коштiв НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ:
I iнстанцiя: 22.05.2013 зупинено провадження для проведення експертизи ПОЗИВАЧ: КП УЖГ
"Хрещатик" ВIДПОВIДАЧ: Кузнецова I.О., Костюченко Л.К. ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ

"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 2-3346/11, 05.07.2011 СУМА ПОЗОВУ: 1 256,28 СУТЬ
ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi та зустрiчний позов про зобовязання вчинити певнi дiї
(здiйснення перерахунку) НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: позов про стягнення
заборгованостi за житлово-комунальнi послуги задоволено, в задоволенi зустрiчного позову
вiдмовлено (рiшення Печерського райсуду вiд 13.04.2012). Апеляцiйна iнстанцiя: 25.12.2013
апеляцiйну скаргу вiдхилено ПОЗИВАЧ: КП УЖГ "Днiпровського р-ну" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ
"Лiзинг-кредит" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 5011-1/16234-2012,
19.11.2012 СУМА ПОЗОВУ: 173 251,38 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 21.10.2013 ухвалено рiшення про часткове задоволення
позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: 08.11.2013 надiйшла апеляцiйна скарга вiдповiдача,
розгляд якої ще не призначено ПОЗИВАЧ: Шендрик В. I. ВIДПОВIДАЧ: Могiлевський Ю. С.,
Алмакова О. В. ТРЕТЯ ОСОБА: КБЕIГ "Водник-2", ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
2/756/803/13 СУМА ПОЗОВУ: 11409,60 грн. матерiальної шкоди, 20000 грн. моральної шкоди
СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення матерiальної та моральної шкоди НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I
iнстанцiя: 19.08.2013 у задоволеннi позову вiдмовлено. Апеляцiйна iнстанцiя: 21.11.2013
апеляцiйну скаргу вiдхилено, а рiшення суду I iнстанцiї залишено без змiн ПОЗИВАЧ: КП
"Iндустрiальне" Солом"янського району ВIДПОВIДАЧ: ПП "Навчально -виробничий центр
"Профi" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 33/231-71/289-2012 СУМА
ПОЗОВУ: 159 300,73 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I
iнстанцiя: 25.12.2013 оголошено перерву по справi (про дату наступного слухання справи буде
повiдомлено судовою повiсткою)
ПОЗИВАЧ: ПАТ АК "Водоканал" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Текстильщик" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 5011-36/11359-2012 СУМА ПОЗОВУ: 188 257,60 СУТЬ
ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 26.11.2012
рiшення про задоволення позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: рiшення суду першої iнстанцiї
залишено в силi (постанова вiд 13.03.2013). Касацiйна iнстанцiя: 29.05.2013 ВГСУ задовольнив
позовнi вимоги ПАТ "Київводоканал", рiшення ГС та постанову КАГС скасували, справу
направили на новий розгляд. I iнстанцiя: 15.07.2013 ухвалено рiшення про задоволення позовних
вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: розгляд апеляцiйної скарги 21.01.2014
ПОЗИВАЧ: КП "Залiзничне" ВIДПОВIДАЧ: Крук Н.О., Тригуб О.О. ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 2-824/13 СУМА ПОЗОВУ: 37 912,87 СУТЬ ПОЗОВУ: про
стягнення заборгованостi за житлово-комунальнi послуги НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
17.12.2013 ухвалено рiшення про задоволення позовних вимог ПОЗИВАЧ: Храповицька Н.I.
ВIДПОВIДАЧ: КП Iндустрiальне ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
2609/28438/12 СУМА ПОЗОВУ: 21 208,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про вiдшкодування майнової та
немайнової шкоди, завданої залиттям квартири НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 29.04.2013
провадження по справi зупинено у зв"язку з проведенням судово-будiвельної експертизи
ПОЗИВАЧ: Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Днiпровського
району ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "Тiнет" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
9/32, 29.05.2012 СУМА ПОЗОВУ: 90 287,53 СУТЬ ПОЗОВУ: про стянення заборгованостi
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 03.09.2013 ухвалено рiшення про задоволення позовних
вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: 23.12.2013 апеляцiйну скаргу задоволено, а рiшення суду I iнстанцiї
скасовано ПОЗИВАЧ: ТОВ "Свiт побуту" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "Промоушн плюс" ТРЕТЯ ОСОБА:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/8313/13, 29.04.2013 СУМА ПОЗОВУ: 27 345,36
СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 16.10.2013 ухвалено
рiшення про вiдмову в задоволеннi позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: розгляд апеляцiйної
скарги 14.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "АК "Київводоканал" ВIДПОВIДАЧ: КП "Дирекцiя замовника
з управлiння житловим господарством Дарницького району м. Києва" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 5011-76/16356-2012 СУМА ПОЗОВУ: 6 146 640,10 СУТЬ
ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: рiшення суду
позовнi вимоги задоволено частково.Апеляцiйна iнстанцiя: розгляд апеляцiйної скарги 04.02.2014
ПОЗИВАЧ: ПАТ "АК "Київводоканал" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Дарниця-2" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/10577/13 СУМА ПОЗОВУ: 147 301,25 СУТЬ ПОЗОВУ:

про стягнення заборгованостi НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 18.10.2013 позовнi вимоги
задоволено частково. Апеляцiйна iнстанцiя: 23.12.2013 надiйшла апеляцiйна скарга вiдповiдача,
яку до розгляду ще не призначено ПОЗИВАЧ: ТОВ "Житловик плюс" ВIДПОВIДАЧ: Бахтiн В.В.
ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 2-752-1866/13 СУМА ПОЗОВУ: 3
844,55 СУТЬ ПОЗОВУ: про визнання боргу недiйсним НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя:
27.09.2013 ухвалено рiшення про задоволення позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: 03.12.2013 в
задоволеннi апеляцiйної скарги вiдмовлено ПОЗИВАЧ: Чернецька В.I. ВIДПОВIДАЧ: ТОВ
"Житло-сервiс" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "Київенерго"; Корнiєць Є.О. №, ДАТА СПРАВИ: 2610-91822012, 23.07.2012 СУМА ПОЗОВУ: 34 146,00 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення збиткiв внаслiдок
залиття НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 29.05.2013 провадження у справi зупинено,
призначено експертизу по металу (про дату розгляду буде повiдомлено додатково). ПОЗИВАЧ:
Державне житлово-комунальне пiдприємство нацiональної академiї наук України ВIДПОВIДАЧ:
Товариство з обмеженою вiджповiдальнiстю "Євроресурс" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
№, ДАТА СПРАВИ: 910/5752/13 СУМА ПОЗОВУ: 173 059,75 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягення
коштiв НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи 14.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "АК
"Київводоканал" ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "Житловик-плюс" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №,
ДАТА СПРАВИ: 910/12175/13 СУМА ПОЗОВУ: 564 732,21 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягення коштiв
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи 15.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "АК
"Київводоканал" ВIДПОВIДАЧ: ОСББ "Зенiт" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА
СПРАВИ: 910/12194/13 СУМА ПОЗОВУ: 236 894,21 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягення коштiв
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи 15.01.2014ПОЗИВАЧ: ПАТ
"АК"Київводоканал" ВIДПОВIДАЧ: КП "Залiзничне" Соломянської РДА ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/13222/13 СУМА ПОЗОВУ: 556 358,05 СУТЬ ПОЗОВУ:
про стягення коштiв НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 13.11.2013 провадження по справi
зупинено у зв"зку з проведенням експертизи ПОЗИВАЧ: ПАТ "АК"Київводоканал"
ВIДПОВIДАЧ: КП "ЖЕК-110 Голосiївського району" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №,
ДАТА СПРАВИ: 910/12483/13 СУМА ПОЗОВУ: 581 279,56 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягення коштiв
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 25.12.2013 оголошено перерву по справi (про дату
наступного слухання справи буде повiдомлено судовою повiсткою)
ПОЗИВАЧ: ПАТ "АК"Київводоканал" ВIДПОВIДАЧ: КП "Голосiївжитлосервiс" ТРЕТЯ ОСОБА:
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/12488/13 СУМА ПОЗОВУ: 1 019 679,90 СУТЬ
ПОЗОВУ: про стягення коштiв НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 25.12.2013 оголошено
перерву по справi (про дату наступного слухання справи буде повiдомлено судовою повiсткою)
ПОЗИВАЧ: ПАТ "АК"Київводоканал" ВIДПОВIДАЧ: КП "Грушкiвське" Солом'янської РДА
ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/10724 СУМА ПОЗОВУ: 2 055
079,08 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягення коштiв НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 20.09.2013
прийнято рiшення про часткове задоволення позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: розгляд
апеляцiйної скарги вiдповiдача 23.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ "АК Київводоканал" ВIДПОВIДАЧ:
ЖБК "Харчовик-7" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/12491/13
СУМА ПОЗОВУ: 290 795,61 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi НАЙМЕНУВАННЯ
СУДУ: I iнстанцiя: 17.10.2013 ухвалено рiшення про часткове задоволення позовних вимог.
Апеляцiйна iнстанцiя: 10.12.2013 апеляцiйну скаргу вiдповiдача i позивача залишено без
задоволення
ПОЗИВАЧ: ОСББ "Китаїв" ВIДПОВIДАЧ: ФОП Семенченко В.М. ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 69/4531-17/552 СУМА ПОЗОВУ: 37 397,84 СУТЬ ПОЗОВУ:
про стягнення коштiв за комунальнi послуги НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 26.11.2013
ухвалено рiшення про часткове задоволення позовних вимог. Апеляцiйна iнстанцiя: надiйшла
апеляцiйна скарга позивача ПОЗИВАЧ: ПАТ "АК Київводоканал" ВIДПОВIДАЧ: КП УЖГ
Днiпровського району м. Києва ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
910/5365/13, 15.11.2013 СУМА ПОЗОВУ: 3 261 998,77 СУТЬ ПОЗОВУ: стягнення заборгованостi
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 13.12.2013 ухвалено рiшення про часткове задоволення
позовних вимог ПОЗИВАЧ: КП "Служба замовника житлово-комунальних послуг" Оболонського
району м. Києва ВIДПОВIДАЧ: ТОВ "Гулiвер Iнтернешнл" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

№, ДАТА СПРАВИ: 37/416, 15.07.2009 СУМА ПОЗОВУ: 70 976,00 СУТЬ ПОЗОВУ: стягення
боргу за теплову енергiю НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи 15.01.2014
ПОЗИВАЧ: ТОВ "Євро-Реконструкцiя" ВIДПОВIДАЧ: КП з експлуатацiї та ремонту житлового
фонду "Житло-Сервiс" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 910/14883/13,
05.08.2013 СУМА ПОЗОВУ: 128 432,44 СУТЬ ПОЗОВУ: стягення боргу за теплову енергiю
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи 15.01.2014 ПОЗИВАЧ: ТОВ "ДМЛ"
ВIДПОВIДАЧ: КП "Житло-сервiс" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ:
910/23231/13, 02.12.2013 СУМА ПОЗОВУ: немайновий спiр СУТЬ ПОЗОВУ: про зобов"язання
вчинити певнi дiї НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи 10.01.2014 ПОЗИВАЧ:
ПАТ "АК "Київводоканал" ВIДПОВIДАЧ: КП з експлуатацiї та ремонту житлового фонду
"Житло-Сервiс" ТРЕТЯ ОСОБА: 1. КП "ГIОЦ" КМДА; 2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА
СПРАВИ: 27/135 СУМА ПОЗОВУ: 3187687,71 СУТЬ ПОЗОВУ: про стягнення заборгованостi
НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: Апеляцiйна iнстанцiя: розгляд справи 28.01.2014 ПОЗИВАЧ: ПАТ
"АК "Київводоканал" ВIДПОВIДАЧ: ЖБК "Обчислювач-7" ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
№, ДАТА СПРАВИ: 5011-31/18291-2012 СУМА ПОЗОВУ: 71 771,24 СУТЬ ПОЗОВУ: про
стягнення заборгованостi НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: 23.10.2013 рiшення суду позовнi
вимоги задоволено частково.Апеляцiйна iнстанцiя: розгляд справи 04.02.2014 ПОЗИВАЧ:
Грищенко Н.П. ВIДПОВIДАЧ: Леснiкова Т.О., Пронюткiна Н.М. ТРЕТЯ ОСОБА: ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" №, ДАТА СПРАВИ: 755/19314/13-ц СУМА ПОЗОВУ: 2 746,00 СУТЬ ПОЗОВУ:
про визнання незаконними дiй, стягнення 746 грн. матерiальної шкоди та 2000 грн. моральної
шкоди НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ: I iнстанцiя: розгляд справи призначено на 12.02.2014
Пропонованi для встановлення з 1 липня 2014 року тарифи на теплову енергiю для потреб
населення буде пiдвищено на 60 вiдсоткiв та встановлено на рiвнi 271 грн. за 1 Гкал.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

1788668

2230668

1665555

1690183

3454223

3920851

будівлі та
споруди

897430

1186741

1053460

1160015

1950890

2346756

машини та
обладнання

752320

884426

581374

521226

1333694

1405652

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

138918

159501

30721

8942

169639

168443

2. Невиробничого
призначення:

23853

21410

66736

59867

90589

81277

будівлі та
споруди

23307

20963

66409

59643

89716

80606

машини та
обладнання

136

100

212

173

348

273

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

410

347

115

51

525

398

1812521

2252078

1732291

1750050

3544812

4002128

Найменування
основних засобів

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Товариство облiковує основнi засоби за переоцiненою вартiстю. Подальшi надходження основних
засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкту основних засобiв включає
витрати, безпосередньо пов’язанi з його придбанням. Первiсна вартiсть активiв, створених самим
Товариством, складається з вартостi матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та вiдповiдної
частини виробничих накладних витрат. Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття
або якщо тривале використання активу, як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигод.
Незавершене будiвництво не амортизується та являє собою вартiсть основних засобiв (включаючи
аванси постачальникам), будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя iнших об’єктiв основних
засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної або
переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за наступними
нормами: будiвлi та споруди – вiд 15 до 50 рокiв, виробниче обладнання – вiд 5 до 30 рокiв, меблi,
офiсне та iнше обладнання – вiд 5 до 12 рокiв. Первiсна вартiсть i сума нарахованого зносу
основних засобiв Товариства станом на 31.12.2013 складає вiдповiдно 4 598 095 тис.грн. та 595 967
тис.грн. У 2011 роцi Товариство залучало незалежних оцiнювачiв для визначення справедливої
вартостi своїх основних засобiв. Справедлива вартiсть була визначена на основi амортизованої
вартостi замiни або наявних ринкових цiн вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв оцiнки. Бiльша
частина споруд, виробничого та iншого обладнання має вузькоспецiалiзований характер i рiдко
продається на вiдкритому ринку в Українi, крiм випадкiв продажу у складi дiючого бiзнесу. Ринок
аналогiчних основних засобiв в Українi не є активним, i на ньому не проводиться достатня
кiлькiсть операцiй купiвлi-продажу порiвнянних активiв, щоб можна було визначати справедливу
вартiсть на пiдставi ринкової вартостi, тому їхня справедлива вартiсть визначалась переважно iз
використанням амортизованої вартостi замiщення. Цей метод базується на аналiзi вартостi
вiдтворення або замiни основних засобiв, скоригованiй на погiршення їхнього фiзичного,
функцiонального або економiчного стану та старiння. Станом на 31.12.2013 основнi засоби в
якостi забезпечення позикових коштiв не надавалися. Станом на 31.12.2013 залишкова вартiсть
визнаних у балансi основних засобiв Київської мiської державної адмiнiстрацiї, якi використовує
Товариство, становить 1 750 050 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

4455581

3960696

Статутний капітал (тис.
грн.)

108364.280

108364.280

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

108364.280

108364.280

Опис

Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих
до розрахунку.

Висновок

Розмiр чистих активiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» станом на 31.12.2013 бiльше розмiру
статутного капiталу Товариства на 4 428 510 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155
ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства».

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

209182

X

X

Кредит банку

19.03.2012

66966

9.8

30.12.2015

Кредит банку

07.11.2012

142216

9

30.10.2015

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

10803

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

6086841

X

X

Усього зобов'язань

X

6306826

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

-

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№

Основний вид

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

з/п

продукції

у натуральній
у грошовій
формі
формі
(фізична од.
(тис.грн.)
вим.)

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
у відсотках до
у грошовій
формі
всієї
формі (тіс.
(фізична од.
реалізованої
грн.)
вим.)
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво
електроенергiї

3324,7
млн.кВтг

0

0

2812,9
млн.кВтг

2425357

20.1

2

Розподiлення та
реалiзацiя
електроенергiї

0

0

0

8877,2 млн.
кВтг

6312127

52.4

3

Виробництво та
реалiзацiя
теплової енергiї

14897,6
тис.Гкал

0

0

12087,5 тис.
Гкал

3318701

27.5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Купована електроенергiя

42.7

2

Паливо зi сторони на технологiчнi потреби

39.7

3

Витрати на оплату працi з вiдрахуваннями на
соцiальнi заходи

7.3

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

14.03.2013

15.03.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

20.03.2013

21.03.2013

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

08.04.2013

09.04.2013

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

15.04.2013

16.04.2013

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Макаудитсерiвс"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)

21994619

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

83001, м.Донецьк, пр.
Театральний, 7 оф. 515

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1988 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

----

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ТОВ "Макаудитсервiс" (Замай
О.О)
21994619
83055, м. Донецьк, пр. 25-ти
рiччя РСЧА,6 "б"/147 7,оф.515
1988 23.02.2001

----

вiд 20 березня 2014р.
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»
станом на 31 грудня 2013 року
м. Київ – 2014
1. Адресат.
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом цiнних паперiв,
складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi
та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi», 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з
iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про державне
регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР вiд 30 жовтня 1996р. зi змiнами та доповненнями, Законом
України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006р. № 3480-IV.
При складаннi висновку аудитори керувалися «Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються
до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними
учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
19 грудня 2006р. № 1528 та Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтента цiнних паперiв
(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) вiд 29.09.2011 р. № 1360.
При складаннi цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290 «Незалежнiсть» Кодексу етики професiйних
бухгалтерiв (у редакцiї 2010р.) було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози
власного iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не
виникало.
2. Вступний параграф:
2.1.Основнi вiдомостi про емiтента :
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО»
Код за ЕДРПОУ 00131305
Мiсцезнаходження Україна, 01001 м. Київ, площа Iвана Франка, 5
Дата та орган реєстрацiї 12.04.2003 р. Печерською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю
Основнi види дiяльностi 35.11 Виробництво електроенергiї
2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
При проведеннi перевiрки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та нормативними актами
України:
- «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року № 3480- IV зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ №
3480);
- «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 року № 448/96 ВР зi змiнами та
доповненнями (надалi ЗУ 448/96);
- «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями (надалi – ЗУ № 514);
- «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3125);
- Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - (надалi МСФЗ);
- iншими нормативно-правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi здiйснення операцiй з
цiнними паперами на фондовому ринку та проведення аудиту.
Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, а саме:
- баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013 рiк;
- звiт про власний капiтал за 2013 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких
неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу
Товариства.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми
активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих

викривлень у наслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi
активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi
стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з
фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з
вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв аудиту».
2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя)
при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700
«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi
фiнансової звiтностi».
2.5. Безумовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених
управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання
достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових
записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв
системи електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку
доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах
здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки
суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Обов’язковою аудиторською процедурою є оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур,
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю
акцiонерного товариства.
Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть
акцiонерного товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу
щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та
визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi
можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. Слiд вiдзначити,
що в результатi аналiзу господарчої дiяльностi пiдприємства протягом 3-х рокiв (2011-2013) встановлено динамiку
збiльшення об’ємiв виробництва, суми нарахувань заробiтної плати працiвникам. Управлiнський персонал
акцiонерного товариства планує заходи для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку.
Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi Публiчного а акцiонерного товариства
«КИЇВЕНЕРГО» безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки
аудиторiв.
На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» станом на 31.12.2013 року та її фiнансовi результати, i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату i вiдповiдає положенням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
2.6. Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської перевiрки
встановлено, що в перiодi, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського
облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить
iстотних суперечностей. Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд
17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та доповненнями, Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства.
Станом на 31.12.2013р. резервний капiтал враховується у складi нерозподiленого прибутку.
Станом на 31.12.2013 року у балансi Товариства вiдображенi нерозподiленi прибутки у сумi 1 088 469 тис. грн. У 2013
роцi Товариство отримало прибуток, що дало можливiсть збiльшити нерозподiлений прибуток. За результатами 2013
року Товариство отримало прибуток у сумi 1 004 333 тис. грн.

На момент створення Товариства його Засновником була держава в особi Мiнiстерства енергетики України.
На дату заснування Товариства кiлькiсть акцiй засновника у статутному капiталi Товариства складала 108 364 280 (сто
вiсiм мiльйонiв триста шiстдесят чотири тисячi двiстi вiсiмдесят) простих iменних акцiй, що дорiвнювало 100%
статутного капiталу.
Акцiонерна енергопостачальна компанiя «КИЇВЕНЕРГО» заснована вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та
електрифiкацiї України вiд 31.08.1995 №177 шляхом перетворення виробничого енергетичного об'єднання
«КИЇВЕНЕРГО» в акцiонерну компанiю згiдно з Указом Президента України вiд 04.04.1995 №282/95 «Про структурну
перебудову в електроенергетичному комплексi України».
Акцiонерна енергопостачальна компанiя «КИЇВЕНЕРГО» є правонаступником Державної акцiонерної
енергопостачальної компанiї «КИЇВЕНЕРГО» i виробничого енергетичного об'єднання «КИЇВЕНЕРГО» стосовно
майна, прав та зобов‘язань вiдособлених пiдроздiлiв та управлiння об‘єднання, якi розташованi в мiстi Києвi та на базi
яких вона створена, вiдповiдно до актiв приймання - передачi, затверджених Мiненерго України 26.06.95.
Акцiонерна енергопостачальна компанiя «КИЇВЕНЕРГО» перейменована у Публiчне акцiонерне товариство
«КИЇВЕНЕРГО» у вiдповiдностi до вимог та положень Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17
вересня 2008 року.
Статутний фонд пiдприємства був сформований вiдповiдно до порядку вiдображення в бухгалтерському облiку i
звiтностi операцiй, пов'язаних iз приватизацiєю й орендою державних пiдприємств.
Станом на 31.12.2013 року Статутнiй фонд Товариства згiдно статуту складає 27 091 тис. грн., його подiлено на 108
364 280 простих акцiй (номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна) згiдно статуту. В обiгу перебуває 108 364 280 акцiй,
вилучення акцiй не вiдбувалося.
Вид акцiй – простi iменнi, форма випуску – бездокументарна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 31.05.2010
№ 102/10/1/10).
Несплаченої частки статутного капiталу немає.
Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, якi знаходяться в обiгу, не вiдбувалося.
Вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру, наданого депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»,
станом на 31.12.2013 акцiонерами, частки яких перевищують 5% статутного капiталу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», є:
- Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України", володiє 27 091 071 шт., що становить 25.0000%
вiд статутного капiталу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
DTEK Holdings Limited, Кiпр, володiє 58 617 292 шт., що становить 54,0928% вiд статутного капiталу ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»;
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ДТЕК» 19831502 шт., що становить 18,3008% вiд статутного капiталу
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
Протягом 2013 року не вiдбувались змiни власникiв акцiй (їх часток), яким належить бiльш як 10% статутного
капiталу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» однак, у 2012 роцi ТОВ «ДТЕК» придбало 0,07% (73 500 акцiй). Товариство дiзналось
про вказаний факт лише у 2013 роцi, пiд час отримання зведеного облiкового регiстру для складання рiчного звiту
емiтента. Вказана iнформацiя була опублiкована у 2013 роцi.
У власностi одноосiбного виконавчого органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
не знаходяться акцiї ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», тобто доля виконавчого органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не перевищує 5% у
статутному капiталi ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
Належний державi пакет акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» становить 25%.
Усi процедури по формуванню та сплатi статутного фонду виконанi з дотриманням чинного законодавства України.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок
про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi.
3. Коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, що пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ
Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що при пiдготовцi звiту про фiнансовий стан (Балансу) у вiдповiдностi з
МСФЗ на початок перiоду Товариство не здiйснило коригування сум, вiдображених у попереднiй фiнансовiй звiтностi,
пiдготовленiй у вiдповiдностi з МСФЗ.
4. Iнша допомiжна iнформацiя - Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених п.2.7 «Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики)», затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360
4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз
суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства»,
зокрема п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного
товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого
статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих
активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає
лiквiдацiї».
Станом на 31.12.2012 р. чистi активи ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» складають:

Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.
1. АКТИВИ
1.2 Необоротнi активи 5 144 615
1.3 Оборотнi активи 5 617 792
1.4 Необоротнi активи утриманнi для продажу, та групи вибуття 1.5 Усього активi 10 762 407
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 1 195 911
2.2 Поточнi зобов’язання i забезпечення 5 110 915
2.4 Усього зобов’язань 6 306 826
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.4) 4 455 581
4. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 27 071
4.1 Неоплачений капiтал 0
4.2 Вилучений капiтал 20
5. Вiдхилення (рядок 3 – рядок 4) 4 428 510
Розмiр чистих активiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» бiльше розмiру статутного капiталу товариства на 4 428 510 тис. грн., що
задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства». Слiд зауважити, що в порiвняннi з
початком року вони зросли на 470 503 тис. грн. за рахунок збiльшення прибутку.
4.2. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Товариство у 2013 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» мало виконання значних
правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
Прийняття рiшень загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою про вiдчуження майна товариства в обмiн на
корпоративнi права, укладання кредитних договорiв на значну суму, у звiтному роцi не вiдбувалось.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi
мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий
ринок».
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi
вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до
змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та
фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення
у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
4.3. Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним
товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Товариство у 2013 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» мало виконання значних
правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону:
№ пункту статтi 70 ВИМОГИ ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» Наявнiсть (так/нi) Виконання
значних правочинiв
1. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного
товариства, приймається наглядовою радою Так Були виконанi
Статутом акцiонерного товариства визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до категорiї значних
правочинiв Так Понад 5 млн. евро.
У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого
правочин виноситися на розгляд загальних зборiв. У 2013 роцi зазначених випадкiв не було
2. Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого
правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради У 2013 роцi зазначених випадкiв не було
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй У 2013 роцi зазначених випадкiв не було
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi У 2013 роцi

зазначених випадкiв не було
3. На дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним
товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори прийняли рiшення про попереднє схвалення
значних правочинiв, якi можуть ним вчинятися протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру
правочинiв та їх граничної вартостi. Так
4. Значний правочин, застосовуються як додатковий до iнших вимог щодо порядку вчинення певних правочинiв,
передбачених законодавством або статутом акцiонерного товариства У 2013 роцi зазначених випадкiв не було
5. Заборона дiлити предмет правочину з метою ухилення вiд передбаченого цим Законом порядку прийняття рiшень
про вчинення значного правочину.
Так. Випадки подiлу предмету правочину з метою ухилення вiд передбаченого Законом «Про акцiонернi товариства»
порядку прийняття рiшень про вчинення значного правочину не виявленi
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство
дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв.
4.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.
Згiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти
рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту).
Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного
секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами
та/або iнвесторами.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України «Про
акцiонернi товариства».
Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря.
Наглядова рада акцiонерного товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього
аудитора. В ПАТ Групи ДТЕК служба внутрiшнього аудиту (внутрiшнiй аудитор) вiдсутня, оскiльки чинним
законодавством України про акцiонернi товариства обов’язковiсть створення вiдповiдної служби або запровадження
вiдповiдної посади не передбачена.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України «Про акцiонернi
товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал, за 2013 рiк були складенi лише 13 Протоколiв
Наглядової ради.
1) Наявнiсть рiшення (згiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства») Наглядової ради акцiонерного
товариства щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту)
– рiшення про запровадження посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту) Наглядовою
радою товариства не приймалось, посада не запроваджувалась, служба не створена.
2) Наявнiсть рiшення щодо обрання корпоративного секретаря – питання обрання корпоративного секретаря
вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради товариства, рiшення про обрання корпоративного секретаря не
приймалось.
Органiзацiя роботи органiв управлiння Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам Цивiльного кодексу, Господарського
кодексу, Закону України «Про акцiонернi товариства», Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Закону
України «Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi» та
iнших нормативних актiв.
В Товариствi забезпечене дотримання органами та посадовими особами Товариства правил та процедур
корпоративного управлiння, якими гарантується реалiзацiя прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, та органiзацiя
взаємодiї мiж Наглядовою радою, Генеральним директором Товариства та його акцiонерами.
Керiвництво сприяє пiдвищенню взаємодiї Товариства з його акцiонерами та iншими учасниками ринку цiнних
паперiв.
Спостерiгається пiдвищення iнформацiйної прозоростi Товариства в iнтересах акцiонерiв Товариства i потенцiйних
iнвесторiв шляхом своєчасного розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство у вiдповiдностi до вимог
законодавства щодо розкриття iнформацiї i добровiльно встановлених Товариством зобов’язань.
Системи облiку прав власностi на акцiї Товариства органiзована вiрно.
Налагоджена взаємодiя з органами державної влади України, Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку, зберiгачами, депозитарiями, реєстратором, Фондом державного майна України, учасниками Нацiональної
депозитарної системи України, Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, професiйними
асоцiацiями, громадськими органiзацiями з питань корпоративного управлiння, регулювання майнових вiдносин та
обiгу цiнних паперiв Товариства.
3) Порядок формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- ревiзiйна комiсiя,
- генеральний директор.
Порядок формування органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства визначався статутом ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО».
4) Функцiонування органiв корпоративного управлiння:
- статус та повноваження Загальних зборiв акцiонерiв Товариства порядок їх скликання, проведення та прийняття

рiшень – визначаються Статутом ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
- повноваження, порядок формування, склад та функцiї Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
- правовий статус, порядок формування, склад та функцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, права, обов’язки та
вiдповiдальнiсть її членiв – визначенi Статутом ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
- у товариствi утворений одноосiбний Виконавчий орган - Генеральний директор, порядок прийняття рiшень яким
встановлений статутом Товариства.
5) Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю - протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не
проводились спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Звiти планових перевiрок також не
складались.
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi
товариства» та вимогам Статуту,
2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан
корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.
Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» здiйснюється
вiдповiдно до Статуту.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- ревiзiйна комiсiя,
- генеральний директор.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам,
встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння
регламентується положеннями Статуту.
Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функцiонування органiв
корпоративного управлiння.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» до 30 квiтня.
Протягом звiтного року одноосiбний виконавчий орган ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - Генеральний директор здiйснювали
поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом
акцiонерного товариства.
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї пов’язана з забезпеченням в установленому порядку реалiзацiї
полiтики у сферi фiнансового контролю за використанням коштiв та матерiальних цiнностей, їх збереження, ведення i
достовiрностi бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; розробка пропозицiй вiдносно усунення встановлених
недолiкiв, порушень попередження їх в подальшому.
Протягом звiтного року ревiзiйна комiсiя не займалась перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного
товариства за 2013 рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї, не складався.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Статуту, але з
урахуванням обставин, якi викладено вище не в повному обсязi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi
товариства»
2) наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває
фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
4.5. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом 2013 року:
14.03.2013р. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Ревiзiйною комiсiєю ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 14.03.2013 було прийнято рiшення про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї
Товариства Гнездiлової Олени Миколаївни.
Гнездiлова Олена Миколаївна: паспортнi данi - не надано згоди на розкриття; не є акцiонером ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; обрано на посаду безстроково, але не бiльше рокiв
нiж строк дiї її повноважень як Члена Ревiзiйної комiсiї; посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: ТОВ «ДТЕК»
- керiвник вiддiлу бухгалтерського облiку, ТОВ «ДТЕК Сервiс» - керiвник Департаменту бухгалтерського облiку.
Змiни вiдбулися на пiдставi п. 18.6 Статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
20.03.2013р. Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
20 березня 2013 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» отримало вiд ПрАТ
«Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» станом на 14.03.2013.
За даними зведеного облiкового реєстру було виявлено змiну (збiльшення) пакету акцiй акцiонера, що володiє бiльше
нiж 10 вiдсотками акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ДТЕК», мiсцезнаходження: Україна, 83001 м. Донецьк, бул. Шевченка, 11. Розмiр пакету акцiй з урахуванням змiни

становить 19 831 502 акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що складає 18,3008% голосуючих акцiй Товариства.
08.04.2013р. Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв
Генеральним директором ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 08.04.2013 видано наказ № 204 "Про припинення виробничої
дiяльностi фiлiалу "Тепловi мережi Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", наказ № 205 "Про припинення виробничої
дiяльностi фiлiалу "Тепловi розподiльчi мережi Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", наказ № 206 "Про припинення
виробничої дiяльностi фiлiалу "Житлотеплоенерго Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", наказ № 207 "Про припинення
виробничої дiяльностi фiлiалу "Теплоелектроцентраль №5 Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", наказ № 208 "Про
припинення виробничої дiяльностi фiлiалу "Кабельнi мережi Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", наказ № 209 "Про
припинення виробничої дiяльностi фiлiалу "Теплоелектроцентраль №6 Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", наказ №
210 "Про припинення виробничої дiяльностi фiлiалу "Воєнiзована охорона Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
Зазначенi накази видано на виконання рiшення Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", з метою реалiзацiї
завершального етапу проекту «Впровадження моделi управлiння бiзнесом», а також у зв‘язку зi створенням у серпнi
2012 року структурних пiдроздiлiв з вiдповiдними функцiями та завершенням процесу переведення до них персоналу.
Вiдповiдно до зазначених наказiв ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" прийнято рiшення про припинення виробничої дiяльностi
фiлiалiв:
1. Фiлiал "Тепловi мережi Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ - 05471023). Мiсцезнаходження: 01033,
м.Київ, Голосiївський район, вул. Горького, 29. Функцiї, якi виконував фiлiал – постачання пари, гарячої води та
кондицiйованого повiтря.
2. Фiлiал "Тепловi розподiльчi мережi Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ - 25665166).
Мiсцезнаходження: 01033, м.Київ, Голосiївський район, вул. Володимирська, 82-г. Функцiї, якi виконував фiлiал –
постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря.
3. Фiлiал "Житлотеплоенерго Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ - 26021366). Мiсцезнаходження:
03057, м.Київ, Шевченкiвський район, вул. Довженка, 2. Функцiї, якi виконував фiлiал – постачання пари, гарячої
води та кондицiйованого повiтря, передача та розподiлення електроенергiї.
4. Фiлiал "Теплоелектроцентраль №5 Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ - 00132167).
Мiсцезнаходження: 01013, м.Київ, Голосiївський район, вул. Промислова, 4. Функцiї, якi виконував фiлiал –
виробництво електроенергiї, постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря.
5. Фiлiал "Кабельнi мережi Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ - 00132121). Мiсцезнаходження: 04655,
м.Київ, Оболонський район, вул. Новокостянтинiвська, 20. Функцiї, якi виконував фiлiал – передача та розподiлення
електроенергiї.
6. Фiлiал "Теплоелектроцентраль №6 Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ - 05425081).
Мiсцезнаходження: 02660, м.Київ, Деснянський район, вул. Пухiвська, 1-А. Функцiї, якi виконував фiлiал –
виробництво електроенергiї, постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря.
7. Фiлiал "Воєнiзована охорона Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ - 05425069). Мiсцезнаходження:
01013, м.Київ, Голосiївський район, вул. Промислова, 4. Функцiї, якi виконував фiлiал – дiяльнiсть приватних
охоронних служб, проведення розслiдувань.
15.04.2013р. Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв
Генеральним директором ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 15.04.2013 видано наказ № 219 "Про припинення виробничої
дiяльностi фiлiалу "Учбовий центр Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
Зазначений наказ видано на виконання рiшення Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", з метою реалiзацiї
завершального етапу проекту «Впровадження моделi управлiння бiзнесом». Вiдповiдно до реалiзованого проекту
дiяльнiсть колишнього фiлiалу «Учбовий центр Київенерго» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» координується дирекцiєю розвитку
персоналу, а його працiвники переведенi до складу дирекцiї.
Вiдповiдно до зазначеного наказу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" прийнято рiшення про припинення виробничої дiяльностi
фiлiалу "Учбовий центр Київенерго" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ - 16281357). Мiсцезнаходження: 01032,
м.Київ, Голосiївський район, вул. Жилянська, 83/53. Функцiї, якi виконував фiлiал: професiйно - технiчна освiта.
16.04.2013
4.6. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта
господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315
«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища»,
аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї
ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на
думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення в наслiдок шахрайства або помилки.
Товариством надана довiдка про наявнiсть суттєвих операцiй з пов’язаними сторонами та про вiдомi, iснуючi,
пiдозрюванi, очiкуванi або вiдсутностi випадкiв шахрайства зi сторони спiвробiтникiв, що могли спричинити
негативний вплив на пiдприємство.
Операцiї з пов’язаними особами Товариства протягом 2013 року:
2013 рiк 2012 рiк
У тисячах гривень Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера Державнi

пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 2 276 891 966 373 Грошовi кошти та їх еквiваленти – поточний рахунок 92 526 232 718 19 683
Небанкiвськi позиковi кошти (212 843) - (123 283)
Iншi фiнансовi зобов’язання (267 703) (263 182) (15 565) (233 293)
Аванси отриманi - - (500)
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть (3 110 900) (126 699) 1 117
780 (202 831)
Статтi доходiв та витрат за операцiями з пов’язаними сторонами були такими:
2013 рiк 2012 рiк
У тисячах гривень Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера Державнi
пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Реалiзацiя електроенергiї ДП «Енергоринок» 2 425 358 3 452 200 Реалiзацiя електроенергiї, теплової енергiї та iнших послуг 554 710 520 125 Чиста змiна резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi 644 453
Банкiвськi проценти - 5 993
Придбання послуг (19 325) (22) (18 245) (95)
Закупiвлi газу (3 980 617) (1 325 886) (7 190 568) (404 929)
Придбання електроенергiї у ДП «Енергоринок» (5 720 671) (5 529 858) Процентнi витрати за кредитом, отриманим вiд пов’язаної сторони (9 657) - (2 461)
В результатi органiзованого Фондом державного майна України приватизацiйного конкурсу та iнших угод з
придбання акцiй, Група «ДТЕК» з 13 грудня 2011 року стала контролюючою стороною Групи. До 13 грудня 2011 року
Держава була контролюючим акцiонером Групи, а пiсля цiєї дати має значний вплив на Групу.
Станом на 31 грудня 2012 та 2013 рр. Компанiя не контролюється Державою, тому за 2013 рiк операцiї i залишки по
операцiях з державними компанiями не розкриваються.
В довiдцi наголошувалось, що протягом 2013 року вiдомостi про випадки шахрайства у розумiннi ст. 190
Кримiнального кодексу України зi сторони спiвробiтникiв Товариства вiдсутнi.
Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор
отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та
корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними
бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння
ризиками, якi притаманнi ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», включає наступнi складовi:
- стратегiя та мета ризик – менеджменту;
- управлiння ризиками;
- загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
- джерела та механiзми контролю за ризиками;
- аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням
ризиками здiйснює Генеральний директор.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» внаслiдок
шахрайства.
2.8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повна назва юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Макаудитсервiс»
Код за ЕДРПОУ 21994619
Юридична адреса
Мiсценаходження юридичної особи 83055, м. Донецьк, пр. Театральний, 7 оф. 515
83001, м. Донецьк, пр. 25-ти рiччя РСЧА, 6 «б»/147
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською
палатою України Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1988, видане рiшенням АПУ
вiд 23.02.2001 г. № 99 строком дiї до 23.12.2015р.
Номер, дата видачi сертифiката аудитора Замай Олег Олегович СЕРТИФIКАТ АУДИТОРА Серiя А № 006208
виданий рiшенням аудиторської палати вiд 19.01.2007 року, дiйсний до 19.01.2017 року.
Телефон/факс (062) 304-38-83
Електронна адреса makaudit@ukr.net
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № А-КЇ/06.08.13 вiд 24.10.2013 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 24.10.2013 р. –20.03.2014 р.
Аудиторський висновок (звiт) складено «20» березня 2014 року.
Директор ТОВ «Макаудитсервiс»
сертифiкат серiї А № 006208
Замай О.О.
Аудиторський висновок (звiт) складено «20» березня 2014 року.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

2

1

2

2012

2

1

3

2011

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнша вiдповiдь вiдсутня.

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Ні

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iнша вiдповiдь вiдсутня.

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Необхiднiсть прийняття рiшення про вчинення Емiтентом
значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

6

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

1

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

14

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" комiтети не
створювались.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" комiтети не
створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні
X

Ні

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Розмiр винагороди визначається
вiдповiдно до умов договору з
Членом Наглядової ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО".

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Особа, яiй це не заборонено законом, з повною цивiльною
дiєздiтнiстю.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Емiтентом не затверджувалися
перелiченi положення. У своїй
дiяльностi органи управлiння
керуються нормами Статуту та
законодавства України.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
в
зборах
базі даних
акціонера акціонерного
акціонерному
НКЦПФР про
товариства
товаристві
ринок цінних
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
Iнший орган не приймав рiшення
про затвердження зовнiшнього
аудитора.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iншi причини вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Iнши органи не здiйснювали
перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi
акцiонерного товариства в
минулому роцi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Iнша
iнформацiя вiдсутня
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Iнша iнформацiя вiдсутня
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Iнша iнформацiя вiдсутня

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00131305

за КОАТУУ

80382

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

35.11

0

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

01001, м.Київ, Площа Iвана Франка, 5

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

3513

3494

0

первісна вартість

1001

21916

26133

0

накопичена амортизація

1002

18403

22639

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

392214

747866

0

Основні засоби:

1010

3544812

4002128

0

первісна вартість

1011

3864460

4598095

0

знос

1012

319648

595967

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

11054

10281

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

72

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

175715

380846

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

4127380

5144615

0

Запаси

1100

206500

216087

0

Виробничі запаси

1101

205812

215795

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

256

133

0

Товари

1104

432

160

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

1857502

2386662

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

7331

6186

0

з бюджетом

1135

104195

285959

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

16345

357710

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

487198

360956

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

12251

8649

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

199484

1995582

0

Усього за розділом II

1195

2890806

5617792

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

7018186

10762407

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

27091

27091

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1918868

1889427

0

Додатковий капітал

1410

1273467

1450614

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

765672

1088469

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

( 20 )

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

3985098

4455581

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

233731

500267

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

121658

625931

0

Довгострокові забезпечення

1520

10069

1396

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

97149

66815

0

Цільове фінансування

1525

1501

1502

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

464108

1195911

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

15636

114136

0

за товари, роботи, послуги

1615

1544986

3540708

0

за розрахунками з бюджетом

1620

97185

10803

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

86455

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

15249

14734

0

за розрахунками з оплати праці

1630

33135

32464

0

за одержаними авансами

1635

583143

694026

0

за розрахунками з учасниками

1640

4948

407371

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

63612

0

Доходи майбутніх періодів

1665

7

65

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

274691

232996

0

Усього за розділом IІІ

1695

2568980

5110915

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

7018186

10762407

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

13514322

16410598

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 12964328 )

( 14011429 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

549994

2399169

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

975351

707552

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 181503 )

( 150923 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 95913 )

( 190462 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

1247929

2765336

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

111691

253734

Інші доходи

2240

3416

19583

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 55819 )

( 194170 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 8013 )

( 14241 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

1299204

2830242

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

294871

454708

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

1004333

2375534

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

36912

31006

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

36912

31006

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

36912

31006

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1041245

2406540

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

5488241

7708846

Витрати на оплату праці

2505

952384

789329

Відрахування на соціальні заходи

2510

365702

294628

Амортизація

2515

300634

303491

Інші операційні витрати

2520

2456883

249853

Разом

2550

9563844

9346147

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

108364280

108364280

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

108364280

108364280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

10.38

21.92

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

6.58

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

14079155

15838946

Повернення податків і зборів

3005

18119

15710

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

2320

3619196

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

210946

185657

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 11776715 )

( 15948563 )

Праці

3105

( 708573 )

( 646648 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 338949 )

( 314613 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 440422 )

( 1442716 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 145442 )

( 109262 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

900439

1197707

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

375

необоротних активів

3205

7123

2030

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

8464

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 308410 )

( 252621 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

( 502340 )

( 349867 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

803627

591619

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

118422

121657

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

-30875

-678333

Сплату дивідендів

3355

( 310590 )

( 17 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-223043

-556693

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-126231

49395

Залишок коштів на початок року

3405

487198

437807

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-11

-4

Залишок коштів на кінець року

3415

360956

487198

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Наказом мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд
07.02.2013 року (дiє з 19.03.2013 р) вiдмiнено дiю п'яти
нацiональних стандартiв ( ПБО - 1 - ПБО - 5) та
затверджено НПБО - 1. Цим стандартом визначено мету,
склад та принципи пiдготовки фiнансової
звiтностi.Зазначений наказ надав можливiсть права вибору
заповнювання рiчної фiнансової звiтностi чи за формою

"Звiт про рух коштiв ( за прямим методом)" чи "Звiт про
рух коштiв (за непрямим методом)". При заповненнi форм
рiчної фiнансової звiтностi Товариством було обрано "
Звiт про рух коштiв (за прямим методом)", таким чином
форма " Звiт про рух коштiв (за не прямим методом) не
заповнювалась.
Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

27091

1918868

1273467

0

741270

0

0

3960696

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

24402

0

0

24402

Скоригований
залишок на
початок року

4095

27091

1918868

1273467

0

765672

0

0

3985098

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

1004333

0

0

1004333

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

1386

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

-713017

0

0

-713017

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

-20

-20

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-29441

177147

0

30095

0

0

177801

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-29441

177147

0

322797

0

-20

470483

Залишок на
кінець року

4300

27091

1889427

1450614

0

1088469

0

-20

4455581

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1.ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та його дiяльнiсть
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi «Компанiя») – акцiонерне товариство, створене вiдповiдно до
законодавства України у 1995 р. шляхом об’єднання окремих пiдприємств з виробництва тепло- та
електроенергiї, розташованих у м. Києвi.
У груднi 2011 року у ходi державної приватизацiї 25% статутного капiталу Компанiї було
придбано DTEK HOLDINGS LIMITED, в результатi чого загальний контрольний пакет акцiй, що
належить DTEK HOLDINGS LIMITED, збiльшився до 54,0928 %. Станом на 31.12.2013р. DTEK
HOLDINGS LIMITED належить 54,0928% статутного капiталу Компанiї, 18,3008% статутного
капiталу належить ТОВ ДТЕК. Частка держави в особi НАК «Енергетична компанiя України»
становить 25%+1 акцiя статутного капiталу.
Станом на 31 грудня 2013 р. єдиною дочiрньою компанiєю Компанiї було ТОВ “ЛАД” з часткою
участi 93% (2012 р.: 93%). Основним напрямом дiяльностi дочiрньої компанiї є надання страхових
послуг.
Компанiя є цiлiсним господарським комплексом, що виробляє, постачає i розподiляє весь обсяг
електроенергiї у мiстi Києвi. Пiдприємство займає монопольне положення на київському ринку
електроенергiї. Крiм цього, “КИЇВЕНЕРГО” постачає значну частину теплової енергiї у мiстi
Києвi.
Юридична адреса Компанiї – пл. I. Франка, 5, 01001, м. Київ, Україна.
Станом на 31 грудня 2013 р. кiлькiсть працiвникiв «КИЇВЕНЕРГО» складала 12 153 (2012 р.: 12
653).
Безперервнiсть дiяльностi
Станом на 31 грудня 2013 року чистий оборотний капiтал Компанiї становив 561 759 тисяч
гривень (на 31 грудня 2012 року чистий дефiцит оборотного капiталу Компанiї – 1 348 889 тисяч
гривень). У 2012 роцi Компанiя отримала прибуток у сумi 1 124 996 тисяч гривень та мала чисте
надходження грошових коштiв за основною дiяльнiстю у сумi 900 439 тисяч гривень.
Ця фiнансова звiтнiсть була складена з урахуванням припущення стосовно безперервної
дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань в ходi звичайної
дiяльностi.
2.Умови, в яких працює Компанiя
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується, у
тому числi вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки. Нещодавня свiтова фiнансова
криза негативно вплинула на українську економiку. Фiнансова ситуацiя у фiнансовому та
корпоративному секторах України значно погiршилася з середини 2008 року. Починаючи з 2010
року, в економiцi України спостерiгалося помiрне вiдновлення економiчного зростання. Це
вiдновлення супроводжувалося поступовим зростанням доходiв населення, зниженням ставок
рефiнансування, стабiлiзацiєю обмiнного курсу української гривнi до основних iноземних валют, а
також пiдвищенням рiвня лiквiдностi банкiвського сектору.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi може мати рiзнi тлумачення, та дуже часто
змiнюється. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд змiн у податковiй,
юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Для визначення резервiв на знецiнення керiвництво бере до уваги економiчнi фактори, що
iснували на кiнець звiтного перiоду. Резерви на знецiнення дебiторської заборгованостi
визначаються за допомогою аналiзу її вiкової структури та аналiзу платоспроможностi окремих
дебiторiв. Такий пiдхiд базується на визначеннi збиткiв вiд знецiнення у звiтному перiодi на основi
минулих подiй, та забороняє визнавати збитки, якi б могли виникнути у результатi майбутнiх
подiй, незалежно вiд вiрогiдностi таких майбутнiх подiй.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а

також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан
Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення
стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (“МСФЗ”).
Валюта подання. Якщо не зазначено iнше, усi суми у цiй фiнансовiй звiтностi поданi у
нацiональнiй валютi України – гривнi.
Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Компанiї є гривня.
Монетарнi активи i зобов’язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту
Компанiї за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на вiдповiднi
звiтнi дати. Операцiї, деномiнованi у валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної валюти,
перераховуються у функцiональну валюту iз використанням курсу обмiну, чинного на дату
проведення операцiї.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i
перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту Компанiї за обмiнними
курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк. Перерахунок за
курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних позицiй, в тому числi до iнвестицiй у
капiтал. Вплив змiн курсу обмiну на справедливу вартiсть дольових цiнних паперiв облiковується
як частина прибутку або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.
Основнi засоби. Компанiя облiковує основнi засоби за переоцiненою вартiстю. Подальшi
надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкту
основних засобiв включає витрати, безпосередньо пов’язанi з його придбанням. Первiсна вартiсть
активiв, створених самою Компанiєю, складається з вартостi матерiалiв, прямих витрат на оплату
працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки показується за кредитом в iнших резервах у
капiталi через iнший сукупний дохiд. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує
попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу, вiдноситься на iншi резерви у
капiталi через iнший сукупний дохiд. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдноситься
на фiнансовий результат. Однак, якщо збиток вiд знецiнення того самого переоцiненого активу
ранiше був визнаний у складi фiнансового результату, сторно цього збитку вiд знецiнення також
визнається у складi фiнансового результату. Щороку рiзниця мiж сумою амортизацiї,
розрахованою на основi переоцiненої балансової вартостi активу, яка вiдноситься на фiнансовий
результат, та сумою амортизацiї, розрахованою на основi первiсної вартостi активу, переноситься
з iнших резервiв на нерозподiлений прибуток.
Витрати на замiну тих компонентiв об’єкта основних засобiв, якi визнаються окремо,
капiталiзуються, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати
капiталiзуються лише у випадку, якщо вони призводять збiльшення майбутнiх економiчних вигод,
пов’язаних з об’єктом основних засобiв. Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi
результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або якщо тривале використання активу,
як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигод. Прибуток та збитки вiд вибуття активiв
визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю активiв та визнаються
у звiтi про фiнансовi результати. Якщо переоцiненi активи продаються, суми, включенi до iнших
резервiв, переносяться на нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя. Незавершене будiвництво не амортизується та являє собою вартiсть основних
засобiв (включаючи аванси постачальникам), будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя
iнших об’єктiв основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного
зменшення первiсної або переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
експлуатацiї за наступними нормами:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та споруди вiд 15 до 50

Виробниче обладнання вiд 5 до 30
Меблi, офiсне та iнше обладнання вiд 5 до 12
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент
вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї
даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку
корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Компанiя має намiр
використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв
та строк їх експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. У
випадку знецiнення основних засобiв їхня балансова вартiсть зменшується до вартостi
використання або до справедливої вартостi мiнус витрати на продаж, залежно вiд того, яка з них
бiльша.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi податки на прибуток показанi вiдповiдно до
вимог законодавства України, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну
дату. Витрати з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо тiльки вони стосуються операцiй, якi
вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у
складi капiталу. У цьому випадку податок також визнається в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi капiталу, вiдповiдно.
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди.
Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до
виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання, яке не впливає на
бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результатi операцiї, яка не є об’єднанням
компанiй.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi були
введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi
перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що
зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише в тому
обсязi, в якому iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна
буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть палива визначається за
методом середньозваженої вартостi, а вартiсть iнших категорiй запасiв – за методом перших
надходжень (метод ФIФО). Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi
нормального ведення бiзнесу за вирахуванням витрат на доведення запасiв до завершеного стану
та витрат на збут.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи як кредити та
дебiторську
заборгованiсть.
Кредити i дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи, що не котируються на
активному ринку, з фiксованими платежами або такими, що можуть бути визначенi, крiм тих
фiнансових активiв, якi Компанiя має намiр продати негайно або у короткiй перспективi. Вони
включаються до складу оборотних активiв, за винятком тих iз них, строк погашення яких
перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи включаються до складу необоротних активiв.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
дебiторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому
оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки за

мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у
тому випадку, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму
заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть
того, що до дебiтора будуть застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а
також непогашення або недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про
те, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є знецiненою. Сума резерву являє
собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю оцiночних майбутнiх
грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою. Балансова
вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у звiтi про
фiнансовi результати. Якщо дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що не
може бути повернута, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть за
основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум кредитується у звiтi про фiнансовi
результати.
Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було
здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати
стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних
активiв. Передоплати за послуги списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання послуг, за якi
вони були здiйсненi, а передоплати за товари капiталiзуються у складi собiвартостi отриманих
товарiв. Якщо iснує свiдчення того, що товари або послуги, за якi видана передоплата, не будуть
отриманi, вiдповiдне знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти,
депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний
термiн розмiщення яких не перевищує трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти
вiдображаються за номiнальною вартiстю. Лiквiднi монетарнi активи показанi за справедливою
вартiстю, яка приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Суми, використання яких обмежене,
виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових
коштiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використати для розрахунку
за зобов’язаннями протягом принаймнi дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включено до складу
iнших необоротних активiв.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкованi як капiтал.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капiталу, тiльки якщо вони
оголошенi до чи на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до
фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi чи оголошенi
пiсля звiтної дати, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску.
Податок на додану вартiсть (ПДВ). ПДВ в Українi стягується за двома ставками: 20% при продажу
на територiї Українi та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв та виконаннi
робiт або наданнi послуг за межi України. У 2010 роцi був прийнятiй Податковий кодекс України,
згiдно якому передбачалося зниження базової ставки ПДВ з 1 сiчня 2014 року з 20% до 17%. В
груднi 2014 року було ухвалено Закон «Про внесення змiн до Податкового кодексу України» який
переносить зниження базової ставки ПДВ на 2015 рiк. Податкове зобов’язання з ПДВ дорiвнює
загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв
клiєнту або на дату надходження коштiв вiд клiєнта залежно вiд того, яка подiя вiдбулася ранiше.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Кредит з ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за
звiтний перiод. Право на кредит з ПДВ виникає в момент отримання накладної з ПДВ, яка
видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарiв, залежно
вiд того, що вiдбувається ранiше. ПДВ, що нараховується на операцiї продажу та закупки,
визнається у балансi розгорнуто та показується окремо як актив та зобов’язання. У тих випадках,
коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення
облiковується за валовою сумою заборгованостi, включаючи ПДВ.
Позиковi кошти та iншi зобов’язання. Позиковi кошти та iншi зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. Позиковi

кошти облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної
ставки. Витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати на пропорцiйно-часовiй основi iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Компанiя капiталiзує витрати по позикових
коштах у складi собiвартостi квалiфiкацiйного активу. Позиковi кошти показуються у складi
поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є безумовне право вiдстрочити розрахунок
за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються у розмiрi початково одержаних сум.
Кредиторська заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов’язання за
договором, спочатку визнається за справедливою вартiстю, а у подальшому оцiнюється за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Резерви зобов’язань та вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань визнаються, коли
Компанiя має теперiшнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результатi минулих подiй,
iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а суму
цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Коли iснують декiлька схожих
зобов’язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення знадобиться вiдтiк грошових коштiв,
визначається для всього класу таких зобов’язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть
вiдтоку грошових коштiв щодо будь-якої позицiї, включеної до одного й того ж класу зобов’язань,
є незначною.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для
погашення зобов’язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов’язанню. Збiльшення
резерву з плином часу визнається як процентнi витрати.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору
страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо
вiдшкодування значною мiрою гарантоване.
Визнання доходiв. Компанiя продає всю електроенергiю, вироблену її електростанцiями,
Державному пiдприємству «Енергоринок», державному монополiсту у сферi розподiлу
електроенергiї, за цiнами, визначеними на основi розрахунково-аналiтичного метода
прогнозованої оптової цiни, який використовує Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України (НКРЕ), без ПДВ.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї включає цiну закупiвлi, транспортнi витрати, комiсiйнi та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за
позиковими коштами, ефект дисконтування пенсiйного зобов’язання i прибутки та збитки вiд
курсової рiзницi.
Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням
методу ефективної процентної ставки.
Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахування з урахуванням ефективної доходностi активу.
Винагороди працiвникам. План iз встановленими внесками. Компанiя бере участь в обов’язковому
державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на
пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров’я
умовами. Компанiя також здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах.
Зобов’язання, визнане у балансi у зв’язку з пенсiйним планом iз встановленими виплатами, являє
собою дисконтовану вартiсть зобов’язання за планом iз встановленими виплатами на звiтну дату.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуарiями за
методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов’язання за пенсiйним планом iз
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високоякiсними корпоративними
облiгацiями, деномiнованими у тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, i строк погашення
яких приблизно вiдповiдає строку вказаного зобов’язання. Актуарнi прибутки та збитки, що
виникають внаслiдок коригувань та змiн в минулих актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший
сукупний дохiд в перiодi, в якому вони виникли.

Вартiсть минулих послуг працiвникiв негайно визнається у звiтi про фiнансовi результати.
4 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики
Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та
iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Компанiї також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Компанiя буде
продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це припущення ґрунтується на
поточних намiрах та фiнансовому станi Компанiї (Примiтка 1).
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi
тлумачення.
Компенсацiя рiзницi у тарифах на теплопостачання. У складi чистого доходу вiд реалiзацiї
продукцiї Компанiя визнає компенсацiю рiзницi у тарифах на теплопостачання як рiзницю мiж
економiчно обґрунтованими тарифами i тарифами, встановленими Нацiональним Комiтетом з
регулювання електроенергетики. Така компенсацiя затверджується низкою рiшень державних,
бюджетних та територiальних органiв та комiсiй на рiзних рiвнях.
Початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Компанiя
здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi
iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку
таких операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або
неринковими ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є
цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної
процентної ставки.
Знецiнення основних засобiв. На кожну звiтну дату Компанiя визначає наявнiсть об’єктивних
ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi об’єктивнi ознаки iснують, Компанiя оцiнює
вiдновлювану вартiсть активу. Вартiсть вiдшкодування активу – це справедлива вартiсть активу
або одиницi, що генерує грошовi кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть
використання активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Вартiсть вiдшкодування визначається
для окремого активу, за винятком випадкiв, коли вiд активу не надходять грошовi потоки, що є
значною мiрою незалежними вiд грошових потокiв, що надходять вiд iнших активiв або груп
активiв. Для цього необхiдно розраховувати корисну вартiсть одиниць, що генерують грошовi
кошти, на якi вiднесений об’єкт основних засобiв. Для розрахунку корисної вартостi Компанiя
повинна здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд одиницi, що генерує
грошовi кошти, а також обрати вiдповiдну ставку дисконту, необхiдну, щоб обчислити приведену
вартiсть цих грошових потокiв.
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення. Компанiя розрахувала зобов’язання з пенсiйного
забезпечення станом на 31 грудня 2013 року з використанням ставки дисконтування 13,44%,
розрахункового зростання заробiтної плати 5,00% на рiк та коефiцiєнту плинностi персоналу
2,14%. Далi показана чутливiсть загальної суми зобов’язання з пенсiйного забезпечення станом на
31 грудня 2013 року до змiн основних актуарних припущень:
Змiна припущення Вплив на загальну суму зобов’язання
Ставка дисконтування Збiльшення/зменшення на 1% Зменшення на 6,08%/ збiльшення на 6,88%
Зростання заробiтної плати Збiльшення/зменшення на 1% Зменшення на 4,47%/ збiльшення на
4,98%
Плиннiсть персоналу Збiльшення/зменшення на 1% Зменшення на 1,08%/ збiльшення на 1,2%
Коефiцiєнт iндексацiї пенсiй Збiльшення/зменшення на 1% Зменшення на 1,09%/ збiльшення на
1,11%
5 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень

Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що є обов’язковими для застосування
Компанiєю в облiкових перiодах, починаючи з 1 сiчня 2013 року та пiзнiших перiодах. Компанiя
не застосовувала цi стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування.
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти, частина 1: класифiкацiя та оцiнка» (випущений у листопадi
2009 року та змiнений у жовтнi 2010 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1
сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати).
• МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» (випущений в травнi 2011 року; застосовується
до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати).
• Змiнений МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» (випущений в
травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля
цiєї дати).
• МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки в капiталi iнших компанiй» (випущений в травнi
2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї
дати).
• МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» (опублiкований у травнi 2011 року; застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати).
Керiвництво аналiзує потенцiйний вплив прийняття цих нових стандартiв на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
• Змiнений МСБО 19 «Виплати працiвникам» (опублiкований у червнi 2011 року; застосовуються
до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати).
Ретроспективне застосування стандарту має наступний вплив на фiнансову звiтнiсть:
У тисячах гривень Первине представлення Вплив прийняття змiн МСБО 19 Скориговано на
31.12.2012 року
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1 044 293 24 402 1 068 695
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 66 815 (29 050) 37 765
Вiдстроченi податковi активи 377 521 4 648 372 873
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 14 011 737 (308) 14 011 429
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 487 509 49 487 558
Iнший сукупний дохiд - (31 006) (31 006)
6 Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами
Визначення пов’язаних сторiн наведене в МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони».
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу,
знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий вплив на iншу сторону при
прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що
можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Iншi пов’язанi сторони представленi компанiями, з якими
Компанiя має значну концентрацiю операцiй, але не має спiльного контролю.
Далi подана iнформацiя про характер вiдносин з тими пов’язаними сторонами, з якими Компанiя
проводила значнi операцiї або мала значнi залишки по операцiях станом на 31 грудня 2013 року.
Станом на 31 грудня залишки по операцiях з пов’язаними сторонами були такими:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
У тисячах гривень Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 2 276 891
966 373 Грошовi кошти та їх еквiваленти – поточний рахунок 92 526 232 718 19 683
Небанкiвськi позиковi кошти (212 843) - (123 283)
Iншi фiнансовi зобов’язання (267 703) (263 182) (15 565) (233 293)
Аванси отриманi - - (500)
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть (3 110
900) (126 699) 1 117 780 (202 831)

6 Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами (продовження)
Статтi доходiв та витрат за операцiями з пов’язаними сторонами були такими:
2013 р. 2012 р.
У тисячах гривень Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Реалiзацiя електроенергiї ДП «Енергоринок» 2 425 358 3 452 200 Реалiзацiя електроенергiї, теплової енергiї та iнших послуг 554 710 520 125 Чиста змiна резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
дебiторської заборгованостi 644 453
Банкiвськi проценти - 5 993
Придбання послуг (19 325) (22) (18 245) (95)
Закупiвлi газу (3 980 617) (1 325 886) (7 190 568) (404 929)
Придбання електроенергiї у ДП «Енергоринок» (5 720 671) (5 529 858) Процентнi витрати за кредитом, отриманим вiд пов’язаної сторони (9 657) - (2 461)?
7 Рядок 1005 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї», рядок 1010 «Основнi засоби»
У балансовiй вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв вiдбулися такi змiни:
У тисячах гривень Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Меблi, офiсне та iнше обладнання
Незавер-шене будiв-ництво Всього
На 1 сiчня 2012 р. 1 721 187 1 103 222 160 584 538 106 3 523 099
Переоцiнена вартiсть 1 736 775 1 127 872 164 549 538 106 3 567 302
Накопичений знос (15 588) (24 650) (3 965) - (44 203)
Залишкова вартiсть на 1 сiчня 2012 р. 1 721 187 1 103 222 160 584 538 106 3 523 099
Надходження 286 650 290 040 23 702 118 912 719 304
Вибуття (5 188) (3 812) (638) (760) (10 398)
Амортизацiйнi вiдрахування (99 265) (152 150) (43 564) (294 979)
Переведення в iншу категорiю 137 221 96 742 30 081 (264 044) Залишкова вартiсть на 31 грудня 2012 р. 2 040 605 1 334 042 170 165 392 214 3 937 026
На 31 грудня 2012 р.
Переоцiнена вартiсть 2 154 990 1 510 242 199 228 392 214 4 256 674
Накопичений знос (114 385) (176 200) (29 063) - (319 648)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2012 р. 2 040 605 1 334 042 170 165 392 214 3 937 026
Надходження 237 342 52 175 23 601 823 490 1 136 608
Вибуття (7 036) (5 328) (21 808) (374) (34 546)
Амортизацiйнi вiдрахування (103 157) (148 723) (27 833) (279 713)
Переведення в iншу категорiю 259 340 177 213 21 873 (458 426) Iнший рух ОЗ 268 (3 457) 2 846 (9 038) (9 381)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2013 р. 2 427 362 1 405 922 168 844 747 866 4 749 994
На 31 грудня 2013 р.
Переоцiнена вартiсть 2 644 065 1 730 035 223 994 747 866 5 345 960
Накопичений знос (216 703) (324 113) (55 150) - (595 966)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2013 р. 2 427 362 1 405 922 168 844 747 866 4 749 994
Станом на 31 грудня 2013 р. залишкова вартiсть основних засобiв, що є власнiстю держави та
Київської мiської державної адмiнiстрацiї, якими користується Компанiя i якi були визнанi у
балансi, склала 1 750 050 тис. грн. (2012 р.: 1 732 291 тис. грн.)
Компанiя залучала акредитованого незалежного оцiнювача для визначення справедливої вартостi
основних засобiв. Справедлива вартiсть основних засобiв була первiсно визначена переважно за
методом амортизованої вартостi замiщення. Дата переоцiнки – 01 листопада 2011 р.
У 2013 роцi витрати на амортизацiю у сумi 279 045 тисяч гривень (у 2012 роцi – 280 612 тисяч
гривень) були включенi до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї, а 21 591 тисячi гривень (у
2012 роцi – 22 881 тисяч гривень) – до складу загальних та адмiнiстративних витрат.
8 Рядок 1101 «Виробничi запаси», рядок 1103 «Готова продукцiя», рядок 1104 «Товари»
У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.

Паливо 186 075 163 038
Сировина та матерiали 17 293 21 580
Запаснi частини 8 035 21 194
Готова продукцiя 131 256
Товари 160 432
Iншi ТМЦ 4 393
Всього товарно-матерiальних запасiв 216 087 206 500
Станом на 31 грудня 2013 року товарно-матерiальнi запаси показанi за вирахуванням резерву на
знецiнення у сумi 18 991 тисяча гривень (на 31 грудня 2012 року – 31 342 тисячi гривень). Чиста
змiна суми резерву на знецiнення запасiв за рiк – вiдрахування до резерву у сумi 6 056 тисяч
гривень (за 2012 рiк – вiдрахування до резерву у сумi 10 993 тисяч гривень).
9 Рядок 1125 «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги», рядок 1135 «Дебiторська
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом», рядок 1130 «Дебiторська заборгованiсть за
розрахунками за виданими авансами», рядок 1155 «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть»,
рядок 1190 «Iншi оборотнi активи»
У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 2 917 601 3 008 963
Iнша дебiторська заборгованiсть 137 038 135 172
Резерв на знецiнення фiнансових активiв (636 645) (1 270 288)
Всього фiнансових активiв 2 417 994 1 873 847
Передоплати за товари та послуги 6 186 7 331
Податковi зобов’язання з ПДВ незадекларований 113 519 104 195
Податковий кредит з ПДВ незадекларований 123 681
Дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток 172 440
Компенсацiя покращень основних засобiв вiд КМДА 352 982
Iнша дебiторська заборгованiсть 1 995 060 199 168
Iншi грошовi документи 522 316
Резерв на знецiнення не фiнансовiх активiв (150 285)
Всього нефiнансових активiв 2 614 105 311 010
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi 5
032 099 2 184 857
Уся дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
деномiнована в гривнях.
У складi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
дебiторської заборгованостi вiдбулися такi змiни:
2013 рiк 2012 рiк
У тисячах гривень Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборго-ванiсть
Резерв на знецiнення на 1 сiчня 1 151 461 118 827 1 707 312 100 152
(Сторно знецiнення)/додатковi витрати на знецiнення (620 522) 137 164 (549 851) 18 675
Резерв на знецiнення на 31 грудня 530 939 255 991 1 151 461 118 827
9 Рядок 1125 «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги», рядок 1135 «Дебiторська
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом», рядок 1130 «Дебiторська заборгованiсть за
розрахунками за виданими авансами», рядок 1155 «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть»,
рядок 1190 «Iншi оборотнi активи» (продовження)
Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi за кредитною якiстю:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
У тисячах гривень Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборго-ванiсть
Поточна та не знецiнена дебiторська заборгованiсть:
- ДП «Енергоринок» 327 080 - 397 127 - iнших компанiй 2 059 582 31 332 925 214 3 304

Всього поточної та не знецiненої дебiторської заборгованостi 2 386 662 31 332 1 322 341 3 304
Прострочена та iндивiдуально знецiнена заборгованiсть:
- прострочена до 30 днiв 149 205 961
- прострочена вiд 30 до 90 днiв 474 097 4 384
- прострочена вiд 90 до 180 днiв 5 524 168 253 5 305
- прострочена вiд 180 до 360 днiв 70 369 489 522 15 037
- прострочена бiльше нiж 360 днiв 455 046 255 991 405 545 102 099
Всього простроченої та iндивiдуально знецiненої дебiторської заборгованостi 530 939 255 991 1
686 622 127 786
Мiнус резерв на знецiнення (530 939) (255 991) (1 151 461) (118 827)
Всього 2 386 662 31 332 1 857 502 16 345
Вся прострочена, але не знецiнена заборгованiсть вважається такою, що буде погашена.
10 Рядок 1165 «Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi»,
У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнях 205 339 487 112
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в iноземнiй валютi 155 617 81
Грошовi кошти в касi - 5
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 360 956 487 198
Усi кошти на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi.
Компанiя не надавала грошовi кошти та їх еквiваленти у заставу як забезпечення позикових
коштiв.
Продовження тексту приміток
11 Рядок 1401 «Зареєстрований капiтал»
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. випущений акцiонерний капiтал Групи складався з 108 364
280 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Одна акцiя дає право одного голосу.
12Рядок 1510 «Довгостроковi кредити банкiв», рядок 1600 «Короткостроковi кредити банкiв»,
рядок 1515 «Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання», рядок 1690 «Iншi поточнi зобов’язання»
У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Довгостроковi позиковi кошти
Банкiвськi позиковi кошти - Кредити вiд небанкiвських органiзацiй 168 014 121 658
Всього довгострокових позикових коштiв 168 014 121 658
Поточнi позиковi кошти
Банкiвськi позиковi кошти Нарахованi вiдсотки 3 661 2 479
Всього поточних позикових коштiв 3 661 2 479
Всього позикових коштiв 171 675 124 137
Балансова вартiсть позикових коштiв приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi. Забезпечення
банкiвських кредитiв станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. вiдсутнi.
Позиковi кошти Компанiї деномiнованi у доларах США.
Аналiз кредитiв та позикових коштiв Компанiї за строками погашення подано далi:
У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Строки погашення кредитiв та позикових коштiв:
- до 1 року 44 829 2 479
- 1-5 рокiв 168 014 121 658
бiльше 5 рокiв - Всього позикових коштiв 212 843 124 137
13Рядок 1515 «Iншi довгостроковi зобов’язання», рядок 1610 «Поточна заборгованiсть за

довгостроковими зобов'язаннями»
У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Довгостроковi
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 245 874 4 568
Реструктуризована заборгованiсть перед iншими компанiями 212 043 228 656
Iншi фiнансовi зобов’язання 507
Всього довгострокових iнших фiнансових зобов’язань 457 917 233 731
Поточнi
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 21 829 10 998
Реструктуризована заборгованiсть перед iншими компанiями 51 139 4 638
Iншi фiнансовi зобов’язання 41 168 Всього поточних iнших фiнансових зобов’язань 114 136 15 636
Всього iнших фiнансових зобов’язань 572 053 249 367
Сума заборгованостi перед ДП «Енергоринок» визнана у цiй фiнансовiй звiтностi за поточною
вартiстю, дисконтованою за ефективними процентними ставками 18,2%,19,3% та 14,8%.
Сума заборгованостi перед iншими компанiями визнана у цiй фiнансовiй звiтностi за поточною
вартiстю, дисконтованою за ефективною процентною ставкою 15,1%.
14.Рядок 1521 «Довгостроковi забезпечення витрат персоналу»
Компанiя бере участь в обов’язковому державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами,
який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi
шкiдливими та небезпечними для здоров’я умовами.
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення станом на 31 грудня 2013 року та 31 сiчня 2012 року були
визначенi таким чином:
У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Пенсiйнi виплати 46 138 72 760
Одноразовi виплати при виходi на пенсiю 20 677 16 541
Всього балансових зобов’язань 66 815 89 301
У звiтi про фiнансовi результати станом на 31 грудня визнанi такi суми:
У тисячах гривень 2013 рiк 2012 рiк
Вартiсть поточних послуг 4 179 7 083
Процентнi витрати 7 891 10 964
Всього 12 070 18 047
Змiни у приведенiй вартостi зобов’язання за планом iз встановленими виплатами, є такими:
У тисячах гривень 2013рiк 2012 рiк
Зобов’язання за планом зi встановленими виплатами на 1 сiчня 60 251 75 144
Вартiсть поточних послуг 4 179 7 083
Процентнi витрати 7 891 10 964
Актуарнi збитки/(прибутки) (1 650) 67
Пенсiї виплаченi (3 856) (4 198)
Вартiсть минулих послуг 241
Зобов’язання за планом зi встановленими виплатами на 31 грудня 66 815 89 301
Основнi застосованi актуарнi припущення були такими:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Номiнальна ставка дисконту 13,44% 13,53%
Номiнальне збiльшення заробiтної плати 5,00% 5,00%
Коефiцiєнт iндексацiї пенсiй 2,13% Коефiцiєнт плинностi персоналу 2,14% 3,10%

У 2013 роцi до пенсiонного законодавства України було внесено змiни щодо перерахунку пенсiй.
Ранiше право на перерахунок пенсiй визначалось вiд рiвня зростання пенсiї окремого пенсiонера.
За новими правилами перерахунку пiдлягають усi пенсiї, незалежно вiд iндивiдуального рiвня
зростання. При цьому заробiтна плата, що береться для визначення або попереднього розрахунку
пенсiї, буде пiдвищуватись на коефiцiєнт не нижче 20% вiд рiвня зростання середньої заробiтної
плати в Українi, з якої сплачувались страховi внески, порiвняно з попереднiм роком. Кожному
пенсiонеру також гарантується пiдвищення заробiтної плати, що береться для визначення або
попереднього розрахунку пенсiї, на коефiцiєнт не нижчiй вiд рiвня iнфляцiї за попереднiй рiк. При
цьому фактичний розмiр iндексацiї залежить вiд наявностi коштiв у Пенсiйному Фондi України.
Компанiя визнала таку змiну в законодавствi як актуарнi збитки у складi iншого сукупного доходу
у сумi 1 650 тис.грн.
15. Рядок 1615 «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги», рядок 1630 «Поточнi
зобов'язання за розрахунками з оплати працi», рядок 1640 «Поточнi зобов'язання за розрахунками
з учасниками», рядок 1690 «Iншi поточнi зобов'язання»
У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 3 480 234 1 535 110
Кредиторська заборгованiсть за придбанi основнi засоби 60 474 9 876
Дивiденди до виплати 407 371 4 948
Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 3 948 079 1 549 934
Нарахованi витрати на судовi процеси 12 126 61 513
Податковi зобов’язання з ПДВ незадекларованi 210 134 196 917
Заробiтна плата 32 464 33 135
Iнша кредиторська заборгованiсть 10 737 13 782
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 4 213
540 1 855 281
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. вся кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
деномiнована у гривнях.
Дивiденди до виплати стосуються 2012 року.
16 Рядок 1620 «Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом», рядок 1625 «Поточнi
зобов'язання за розрахунками зi страхування»
У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
ПДВ до сплати (незадекларований) 86 455
ПДВ до сплати Податки на заробiтну плату 14 734 15 250
Iнше 10 803 10 729
Всього податкiв до сплати 25 537 112 434
17. Рядок 2000 «Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)»
У тисячах гривень 2013 рiк 2012 рiк
Електрична енергiя, реалiзована кiнцевим споживачам 5 990 303 5 527 724
Теплопостачання 3 329 794 3 441 012
Електрична енергiя, реалiзована ДП “Енергоринок” 2 439 089 3 452 200
Iнша реалiзацiя 105 571 27 254
Компенсацiя тарифiв на теплопостачання 1 649 565 3 962 408
Всього 13 514 322 16 410 598
Компенсацiя тарифiв на теплопостачання являє собою рiзницю мiж економiчно обґрунтованими
тарифами i тарифами, встановленими Київською мiською державною адмiнiстрацiєю. Нарахована
сума компенсацiї рiзницi в тарифах за 2013 рiк становила 1 649 565 тыс.грн. Сума була
сформована за 2013 роки.
18 Рядок 2050 «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)»
У тисячах гривень 2013 рiк 2012 рiк
Електрична енергiя, придбана у ДП “Енергоринок” 5 493 179 5 006 860
Вартiсть газу 5 309 010 7 205 608

Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 763 576 943 612
Амортизацiя основних засобiв 279 044 280 612
Ремонт i обслуговування основних засобiв 191 281 192 678
Податки, крiм податку на прибуток 37 495 34 327
Сировина та матерiали 17 136 213 885
Iнше 873 607 133 847
Всього 12 964 328 14 011 429
19. Рядок 2120 «Iншi операцiйнi доходи»
У тисячах гривень 2013 рiк 2012 рiк
Дохiд вiд вiдновлення резерву зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 483 358 531 176
Дохiд надання допомiжних послуг 54 559 92 830
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 39 166 10 103
Штрафи та пенi отриманi 17 699 24 524
Дохiд вiд вибуття матерiалiв 16 863 14 749
Iншi доходи 363 706 34 170
Всього 975 351 707 552
Товариство у перiод з 30.09.2001 р. по 31.12.2012 року проводило полiпшення комунального
майна отриманого вiд КМДА вiдповiдно до Угоди щодо реалiзацiї проекту управлiння та
реформування енергетичного комплексу м. Києва. У ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» в 2013 роцi признано
дохiд на суму узгодженої компенсацiї полiпшення комунального майна згiдно незалежної оцiнки,
яку проводили технiчна рада Компанiї та комiсiя КМДА.
20. Рядок 2130 «Адмiнiстративнi витрати»
У тисячах гривень 2013 рiк 2012 рiк
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату131 573 87 098
Амортизацiя основних засобiв 21 591 22 881
Податки, крiм податку на прибуток 6 759 8 772
Вартiсть професiйних послуг 6 498 7 507
Банкiвськi послуги 2 164 10 937
Транспортнi витрати 809 2 050
Iнше 12 109 11 678
Всього 181 503 150 923
21. Рядок 2180 «Iншi операцiйнi витрати»
У тисячах гривень 2013 рiк 2012 рiк
Собiвартiсть реалiзованих послуг 61 099 61 233
Вiдрахування до профкому 11 637 10 331
Нарахованi штрафи i пенi 5 121 42 550
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської
заборгованостi, авансових платежiв, iнших
оборотних активiв та застарiлих запасiв - 34 615
Ремонт i обслуговування соцiальних активiв - 17 416
Iншi витрати 18 056 24 317
Всього 95 913 190 462
22. Рядок 2220 «Фiнансовi доходи» та рядок 2250 «Фiнансовi витрати»
У тисячах гривень 2013 рiк 2012 рiк
Прибуток при початковому визнаннi
довгострокових iнших зобов’язань 87 343 216 091
Iнше 24 348 37 643
Всього фiнансових доходiв 111 691 253 734
Процентнi витрати за довгостроковими
iншими зобов’язаннями 38 271 35 522
Процентнi витрати за позиковими коштами 9 657 8 403
Збиток вiд дострокового погашення

iнших зобов’язань - 139 281
Ефект дисконтування пенсiйних зобов’язань 7 891 10 964
Всього фiнансових витрат 55 819 194 700
23. Рядок 2270 «Iншi витрати»
У тисячах гривень 2013 рiк 2012 рiк
Списання залишкової вартостi основних
засобiв, що вибули 7 475 10 398
Iншi витрати 538 3 843
Всього 8 013 14 241
24. Рядок 2300 «Витрати з податку на прибуток»
Податок на прибуток складається з таких компонентiв:
У тисячах гривень 2013 рiк 2012 рiк
Поточний податок - 483 400
Вiдстрочений податок 294 871 (28 692)
Витрати з податку на прибуток за рiк 294 871 454 708
Вивiрення очiкуваних та фактичних
податкових витрат показане нижче:
У тисячах гривень 2013 рiк 2012 рiк
Прибуток до оподаткування 1 299 204 2 830 242
Кредит з податку на прибуток
за передбаченою законом ставкою 247 082 594 347
Вплив iнших факторiв - (162 174)
Податковий ефект статей, якi не
вираховуються для цiлей оподаткування
або не включаються до оподатковуваної суми 37 713 (793)
Змiна резерву оцiнки вiдстроченого
податкового активу - Вплив змiн податкового законодавства України 10 076 23 328
Витрати з податку на прибуток за рiк 294 871 454 708
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення
певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового
звiтування та їхньою податковою базою.
У груднi 2010 року Україна прийняла новий Податковий кодекс, який набув чинностi з 1 сiчня
2011 року. Згiдно з новим Податковим кодексом ставку податку на прибуток пiдприємств буде
знижено з 25% до 16% у декiлька етапiв протягом 2011-2016 рокiв. Станом на 31 грудня 2013 року
та 31 грудня 2012 року вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються iз використанням
ставок податку на прибуток, якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли буде
реалiзований актив або врегульоване зобов’язання за ставками оподаткування, якi передбаченi
новим Податковим кодексом.
24 Рядок 2300 «Витрати з податку на прибуток» (продовження)
У тисячах гривень 31 грудня 2012р. (Вiднесено)/ кредитовано на фiнансовий результат 31 грудня
2013р.
(Вiднесено)/ кредитовано на фiнансовий результат
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування
Товарно-матерiальнi запаси 5 963 (2 547) 3 418
Резерв зобов’язань з пенсiйного забезпечення 14 289 1 313 10 690
Перенесенi податковi збитки 45 280 124 329 169 609
Iншi фiнансовi зобов’язання 74 047 74 047
Валовий вiдстрочений податковий актив 65 532 47 532 257 764
Резерв оцiнки вiдстроченого податкового активу - - Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування
Дебiторська заборгованiсть за основною

дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 138 299 (426 807) (288 508)
Кредиторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть, аванси отриманi 5 672 (34 297) (28 625)
Основнi засоби (29 139) (31 355) (60 494)
Всього вiдстроченого податкового зобов’язання 114 832 (342 624) -377 627
Визнаний вiдстрочений податковий актив 180 364 380 846
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання (500 709)
У тисячах гривень 31 грудня 2011р. (Вiднесено)/ кредитовано на фiнансовий результат 31 грудня
2012р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування
Товарно-матерiальнi запаси 4 191 1 772 5 963
Дебiторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю та iнша
дебiторська заборгованiсть 129 047 9 251 138 298
Резерв зобов’язань з
пенсiйного забезпечення 12 013 2 276 14 289
Кредиторська заборгованiсть
за основною дiяльнiстю та
iнша кредиторська заборгованiсть,
аванси отриманi (15 389) 21 061 5 672
Валовий вiдстрочений податковий актив 232 477 -22 975 209 502
Резерв оцiнки вiдстроченого податкового активу - - Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування
Основнi засоби (80 855) 51 716 (29 139)
Всього вiдстроченого податкового
зобов’язання (80 855) 51 716 (29 139)
Визнаний вiдстрочений податковий актив 151 622 28 741 180 364
Продовження тексту приміток
25. Умовнi та iншi зобов’язання та операцiйнi ризики
Податкове законодавство. Податковi органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у
своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи досить
складний пiдхiд. Це передбачає дотримання вказiвок Вищого арбiтражного суду за справами про
ухилення вiд оподаткування шляхом перевiрки сутностi та комерцiйних пiдстав операцiй. Цi
фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових
надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та
частоти податкових перевiрок. Зокрема, iснує вiрогiднiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi
ранiше не оскаржувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi
суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi.
Судовi процедури. У ходi нормального ведення бiзнесу Компанiя час вiд часу одержує претензiї.
Керiвництво вважає, що пiд усi суттєвi збитки у цiй фiнансовiй звiтностi були створенi вiдповiднi
резерви.
Зобов’язання по капiтальних витратах та закупiвлях. Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня
2012 року Компанiя не має передбачених договорами зобов’язань по капiтальних витратах на
основнi засоби або iнших передбачених договорами зобов’язань по закупiвлях.
Питання, пов’язанi з охороною навколишнього середовища. Система заходiв iз дотримання
природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв
влади щодо його виконання постiйно переглядається. Компанiя перiодично оцiнює свої
зобов’язання згiдно з природоохоронним законодавством. У випадку виникнення зобов’язань,
вони визнаються у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi
зобов’язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також
судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. За iснуючого порядку,

який забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, керiвництво вважає, що суттєвих
зобов’язань внаслiдок забруднення навколишнього середовища не iснує.
Страхування. Страхова галузь України знаходиться на етапi розвитку, i численнi форми
страхового захисту, якi розповсюдженi в iнших країнах, наразi не доступнi. Компанiя не має
повного страхового покриття її виробничих активiв на випадок тимчасового припинення
господарської дiяльностi, а також щодо майнової вiдповiдальностi перед третiми особами або у
зв’язку iз заподiянням шкоди навколишньому середовищу, що виникає внаслiдок позаштатних
ситуацiй на об’єктах, якi знаходяться у власностi Компанiї, чи в результатi операцiй, якi
стосуються Компанiї. Доки Компанiя не одержить належного страхового покриття, iснує ризик
того, що втрата чи знищення певних активiв може негативно вплинути на її дiяльнiсть.
26.Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного,
ринкового, географiчного, валютного, ризику лiквiдностi та ризику процентної ставки), а також
операцiйних та юридичних ризикiв. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є
визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння
операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування
внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.
Кредитний ризик. Компанiя наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли одна
сторона фiнансового iнструменту спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок
невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результатi реалiзацiї
Компанiєю продукцiї на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, внаслiдок яких
виникають фiнансовi активи. Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається
Компанiя, показана нижче за категорiями активiв:
У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти 360 956 487 198
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
та iнша дебiторська заборгованiсть 2 542 018 1 873 847
Загальна сума кредитного ризику балансових
фiнансових iнструментiв 2 902 974 2 361 045
Загальна максимальна сума, яка
зазнає кредитного ризику 2 902 974 2 361 045
Ринковий ризик. Компанiя наражається на ринковi ризики, якi виникають у зв’язку з вiдкритими
позицiями процентних активiв i зобов’язань, якi великою мiрою залежать вiд загальних та
конкретних ринкових змiн. Керiвництво встановлює лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий
Компанiєю, дотримання яких контролюється щоденно. Проте застосування такого пiдходу не
запобiгає виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн.
26. Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Валютний ризик. Компанiя здiйснює основну дiяльнiсть в Українi. Вiдповiдно, валютний ризик, на
який вона наражається, обмежений позиковими коштами, якi деномiнованi в доларах США або
прив’язанi до долара США. Основнi негативнi наслiдки впливу свiтової фiнансової кризи на
економiку України полягають у зменшеннi притоку капiталу та скороченнi попиту на продукцiю
українського експорту. Цi фактори у поєднаннi iз зростаючою внутрiшньою нестабiльнiстю в
країнi призвели до волатильностi валютного ринку та спричинили суттєве падiння гривнi по
вiдношенню до основних iноземних валют. Керiвництво контролює цей валютний ризик, але
Компанiя не хеджує свої валютнi позицiї у доларах США.
Ризик процентної ставки. Оскiльки Компанiя зазвичай не має значних процентних активiв, доходи
та грошовi потоки Компанiї вiд основної дiяльностi переважно не залежать вiд змiн ринкових
процентних ставок. Ризик змiни процентної ставки, на який наражається Компанiя, пов’язаний з
довгостроковими позиковими коштами. Позиковi кошти, залученi за перемiнними процентними
ставками, призводять до ризику процентної ставки. Позиковi кошти, виданi за фiксованими
процентними ставками, призводять до ризику справедливої вартостi процентної ставки.
Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя не має позикових коштiв з перемiнною процентною
ставкою.

Компанiя не має формальної полiтики та процедур з управлiння ризиком процентної ставки,
оскiльки керiвництво вважає цей ризик незначним для дiяльностi Компанiї.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами
при виконаннi зобов’язань, пов’язаних з фiнансовими зобов’язаннями. Компанiя щодня стикається
з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання її вiльних грошових коштiв. Керiвництво
здiйснює монiторинг помiсячних прогнозiв грошових потокiв Компанiї. У поданiй нижче таблицi
показано активи та зобов’язання станом на 31 грудня за визначеними в угодах строками
погашення, що залишилися. Суми у таблицi аналiзу за строками – це недисконтованi грошовi
потоки за угодами.
Цi недисконтованi грошовi потоки вiдрiзняються вiд сум, розкритих у балансi, оскiльки суми у
балансi основанi на дисконтованих грошових потоках. Нижче в таблицi поданий аналiз
фiнансових зобов’язань за строками погашення станом на 31 грудня 2013 року:
У тисячах гривень До запитання та до 6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв 1-2 роки 2-5 рокiв Понад 5 рокiв
Всього
Зобов’язання
Позиковi кошти 9 809 12 296 191 528 213 633
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 4 213
540 4 213 540
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 7 554 7 554 122 560 207 020 5 941 350
629
Реструктуризована заборгованiсть перед iншими компанiями 27 562 27 562 88 442 165 373 132 055
440 994
Iншi фiнансовi зобов’язання
Всього майбутнiх платежiв, у тому числi майбутнiх виплат основної суми та процентiв 4 258 465
47 412 402 530 372 393 137 996 5 218 796
26. Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань за строками погашення станом на 31
грудня 2012 року:
У тисячах гривень До запитання та до 6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв 1-2 роки 2-5 рокiв Понад 5 рокiв
Всього
Зобов’язання
Позиковi кошти 9 445 18 353 34 560 81 926 - 144 284
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 1 855
281 - - - - 1 855 281
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 10 550 830 1 660 4 188 2 970 20 198
Реструктуризована заборгованiсть перед iншими компанiями 2 500 2 500 55 124 165 343 220 497
445 964
Iншi фiнансовi зобов’язання 507 - - - - 507
Всього майбутнiх платежiв, у тому числi майбутнiх виплат основної суми та процентiв 1 878 283
21 683 91 344 251 457 223 467 2 466 234
27.Управлiння капiталом
Мета Компанiї при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi її подальшого функцiонування як
безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим
зацiкавленим сторонам. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї й може
коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному
середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2013 i 2012 рокiв., цiлi, полiтика та процедури
Пiдприємства не зазнали змiн.
Пiдприємство контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою
чисту заборгованiсть, подiлену на сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Пiдприємство
включає до складу чистої заборгованостi процентнi кредити та позики, торгову та iншу
кредиторську заборгованiсть i нарахованi зобов’язання за вирахуванням грошових коштiв та їх
еквiвалентiв. Капiтал включає власний капiтал.

Українським законодавством встановленi такi вимоги до капiталу акцiонерних товариств (за
фiнансовою звiтнiстю Компанiї за НП(С)БОУ):
- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї пiдприємства повинен становити не менше 1 250
мiнiмальних заробiтних плат;
- якщо вартiсть чистих активiв пiдприємства на кiнець другого або кожного подальшого
фiнансового року буде меншою, нiж акцiонерний капiтал, пiдприємство має зменшити свiй
акцiонерний капiтал та внести вiдповiднi змiни до свого Статуту. Якщо вартiсть чистих активiв
стане меншою, нiж мiнiмальний дозволений розмiр акцiонерного капiталу, це пiдприємство
пiдлягає лiквiдацiї.
Компанiя дотримувалась зазначених вище вимог до капiталу протягом усiх поданих у звiтностi
перiодiв.
Продовження тексту приміток
28. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно
обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди
виражають суми, якi Компанiя може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї.
Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та
кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв’язку з
короткостроковiстю погашення цих iнструментiв
28 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв (продовження)
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Пiдприємство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень : котирування (незкоригованi) на активних ринках iдентичних активiв чи зобов’язань;
2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану
справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;
3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу
вартiсть, не є спостережуваними на ринку;
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв. Компанiя не мала фiнансових iнструментiв, оцiнюваних
за справедливою вартiстю.
Фiнансовий директор Т.В. Грязнова
Головний бухгалтер В.В. Гаврилюк

