Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

00131305

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5

4. Міжміський код, телефон та факс

+380442076149 +380442076743

5. Електронна поштова адреса

ZaikaOS@dtek.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації

http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість

II. Текст повідомлення
Ринкова
вартість майна
Дата
№
або послуг, що
прийняття
з/п
є предметом
рішення
правочину
(тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

08.08.2016

10096.33

11917847

0.085

Зміст інформації:
08.08.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
(місцезнаходження: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, код за ЄДРПОУ 32073085) про надання
послуг з ремонтування (капітальний ремонт котла № 3) на суму 12 115 611,41 грн. (дванадцять
мільйонів сто п'ятнадцять тисяч шістсот одинадцять гривень 41 копійка) з ПДВ.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури
конкурсних торгів, за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано
ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ»
ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні
товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ: 10 096,33 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 2 019,27 тис. грн., всього з ПДВ 12 115,6
тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ
АКТИВІВ: 0,085%

Ринкова
вартість майна
Дата
№
або послуг, що
прийняття
з/п
є предметом
рішення
правочину
(тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5

2

08.08.2016

154.06

11917847

0.001

Зміст інформації:
08.08.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
(місцезнаходження: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, код за ЄДРПОУ 32073085) про надання
послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (капітальний
ремонт приводної турбінки ТПН-1100-350-24) на суму 184 871,29 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі
вісімсот сімдесят одна гривня 29 копійок) з ПДВ.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури
конкурсних торгів, за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано
ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ»
ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні
товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ: 154,06 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 30,81 тис. грн., всього з ПДВ 184,87 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ
АКТИВІВ: 0,001%
3

08.08.2016

11202.78

11917847

0.094

Зміст інформації:
08.08.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
(місцезнаходження: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, код за ЄДРПОУ 32073085) про надання
послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (капітальний
ремонт обладнання енергоблоку № 2, ТФУ в складі енергоблоку №2 ТЕЦ-6) на суму 13 443 335,36
грн. (тринадцять мільйонів чотириста сорок три тисячі триста тридцять п’ять гривень 36 копійок) з
ПДВ.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури
конкурсних торгів, за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано
ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ»
ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні
товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ: 11 202,78 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 2 240,56 тис. грн., всього з ПДВ 13 443,34
тис. грн.).

Ринкова
вартість майна
Дата
№
або послуг, що
прийняття
з/п
є предметом
рішення
правочину
(тис. грн)
1

2

3

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності
(у відсотках)

4

5

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ
АКТИВІВ: 0,094%
4

08.08.2016

528.77

11917847

0.004

Зміст інформації:
08.08.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
(місцезнаходження: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, код за ЄДРПОУ 32073085) про виконання
робіт з антикорозійного покриття та хімічного захисту обладнання ТЕЦ-5 на суму 634 515,23 грн.
(шістсот тридцять чотири тисячі п’ятсот п'ятнадцять гривень 23 копійки) з ПДВ.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури
конкурсних торгів, за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано
ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ»
ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні
товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ: 528,77 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 105,75 тис. грн., всього з ПДВ 634,52 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ
АКТИВІВ: 0,004%
5

08.08.2016

984.25

11917847

0.008

Зміст інформації:
08.08.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
(місцезнаходження: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, код за ЄДРПОУ 32073085) про виконання
робіт з аварійного капітального ремонту трубопроводів СТ-2 на суму 1 181 103,88 грн. (один
мільйон сто вісімдесят одна тисяча сто три гривні 88 копійок) з ПДВ.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури
конкурсних торгів, за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано
ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ»
ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні
товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ: 984,25 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 196,85 тис. грн., всього з ПДВ 1 181,1 тис.
грн.).

Ринкова
вартість майна
Дата
№
або послуг, що
прийняття
з/п
є предметом
рішення
правочину
(тис. грн)
1

2

3

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності
(у відсотках)

4

5

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ
АКТИВІВ: 0,008%

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор

Фоменко Олександр Валерійович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

09.08.2016
(дата)

