Господарський суд Донецької області
_____________________________________
61022, м. Харків, пр. Науки, 5
Кредитор:

____________________________________
ПІБ повністю

____________________________________
Адреса місця проживання:

ІПН _____________________________
тел._______________________________
Е-mail: ____________________________
Боржник: Акціонерне товариство «К.ЕНЕРГО»
85612, Донецька обл., Мар’їнський район, м. Курахове,
вул. Енергетеків, буд. 34
Код ЄДРПОУ: 00131305
Дралін Андрій Володимирович
Розпорядник майна: Свідоцтво №468 від 15.03.2013;
поштова адреса:
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 60
ЗАЯВА
про визнання кредитором у справі № 905/1965/19 про банкрутство
21 листопада 2019 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі
Інтернет оприлюднено оголошення № 64202 про відкриття провадження у справі № 905/1965/19 про
банкрутство АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «К.ЕНЕРГО» (раніше – АТ «КИЇВЕНЕРГО») (надалі –
Боржник).
Я (надалі - Кредитор) заявляю свої кредиторські вимоги на підставі наступного.
З 01.05.2018 АТ «К.ЕНЕРГО» (раніше – АТ «КИЇВЕНЕРГО») припинило надання послуг з
централізованого опалення (постачання теплової енергії) та гарячого водопостачання у зв’язку із
припиненням Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м.
Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною
енергопостачальною компанією «Київенерго», що є загальновідомою інформацією.
У зв’язку із надмірною сплатою мною за послуги з централізованого опалення (теплову енергію) та
(або) за послуги з постачання гарячої води, спожиті за адресою ________________________________,
особовий рахунок № _______________________________, на рахунок(-ки) Боржника, станом на
«_____» ___________ 2019 року у АТ «К.ЕНЕРГО», виникло зобов’язання з повернення такої переплати у
розмірі ____________________________________грн., з яких:
________________________________ грн. – за послуги теплову енергію
(послуги з
централізованого опалення) та (або)
____________________________________ грн. – за послуги з постачання гарячої води.
З 01.05.2018 АТ «К.ЕНЕРГО» не є постачальником вищезазначених послуг, на сьогоднішній день у
Боржника відсутні підстави для утримання у розпорядженні товариства сплачених мною грошових
коштів.
Отже, з 01.05.2018 АТ «К.ЕНЕРГО» незаконно користується грошовими коштами у розмірі
_____________ грн., які належать мені.
Наявність вищезазначеної заборгованості у АТ «К.ЕНЕРГО» підтверджується:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 1, 2, 39, 45, 64 Кодексу України з процедур
банкрутства,

ПРОШУ СУД:
1.
2.

Визнати
(ПІБ__________________________________________
ІПН___________________)
кредитором Акціонерного товариства «К.ЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 00131305 з грошовими
вимогами у розмірі _____________________________ грн.
Про дату та час розгляду заяви повідомити (ПІБ__________________________________) за
адресою: __________________.

Додатки:
1. Оригінал платіжного доручення від ____________ № _________ про сплату судового збору (або
копія документа, яких звільняє від сплати судового збору).
2. Докази направлення даної заяви боржнику та розпоряднику майна (копії списку згрупованих
листів та описів вкладення у цінний лист).
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________
Дата

підпис

