
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО 

Місцезнаходження: 01001 м. Київ, площа І. Франка, 5, 

ідентифікаційний код юридичної особи 00131305 

(далі також ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та «Товариство») 

повідомляє про те, що 13 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:  

м. Київ, вул. Промислова, 4  

(актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО») 

відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»  

відбудуться позачергові Загальні збори Товариства. 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань): 

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних 

зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». 

2. Про схвалення вчиненого ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» правочину. 

3. Про прийняття рішення щодо реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з 

нього нового акціонерного товариства. 

4. Про порядок і умови виділу. 

5. Про створення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із зазначенням: запланованого розміру його 

статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується 

випустити. 

6. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ». 

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товариства не мають 

право вносити пропозиції до порядку денного цих позачергових Загальних зборів 

Товариства. 

Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у позачергових 

Загальних зборах Товариства, призначених на 13 листопада 2017 року, складається станом 

на 24 годину 07 листопада 2017 року. 

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального 

повідомлення про проведення 13 листопада 2017 року позачергових Загальних зборів 

Товариства – 29 вересня 2017 року.  

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися 

Реєстраційною комісією ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 13 листопада 2017 року з 09 год. 00 хв. 

до 09 год. 45 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів Товариства. 



Для реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам Товариства 

необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, 

оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. 

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових 

Загальних зборів Товариства, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Станіславського, 1/3, кв. 6 

(другий поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45). У день 

проведення позачергових Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами 

можна у місці проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Посадова особа 

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 

– директор з правового забезпечення Ієвлєва О.Г. 

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний 

представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 01001, м. Київ, 

вул. Станіславського, 1/3, кв. 6 (другий поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 

(перерва з 12:00 до 12:45) із письмовою заявою на ім’я Товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 

кожного з питань, включених до порядку денного: http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram. 

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76. 

Наглядова рада ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».  

  

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів опублікується в 

офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку», номер 196 від 17 жовтня 2017 року. 

Підтверджую достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні    

Найменування посади 
Генеральний 

директор  

Фоменко Олександр 

Валерійович 

  
(підпис) 

(ініціали та прізвище 
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М.П. 
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