
 
Господарський  суд  Донецької області 

_____________________________________ 

61022, м. Харків, пр. Науки, 5 

 

                                                         Кредитор: 
 

               

    

 

 

 

 

____________________________________  
ПІБ повністю 

____________________________________  
Адреса місця проживання: 

ІПН _____________________________ 

тел._______________________________ 

Е-mail: ____________________________  

Боржник: 

 

 

 

 

 

Ліквідатор: 

Акціонерне товариство «К.ЕНЕРГО» 

_____________________________________ 

85612, Донецька обл., Мар’їнський район, м. Курахове, 

вул. Енергетеків, буд. 34 

Код ЄДРПОУ: 00131305 

 
Паркулаб Володимира Григоровича 
_________________________________________ 

Свідоцтво №983 від 23.05.2013 
поштова адреса:  

61002, м. Харків, вул. Потебні, 6 
 

ЗАЯВА 

про визнання кредитором у справі № 905/1965/19 про банкрутство  

 

25 вересня 2020 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі 

Інтернет оприлюднено оголошення № 65279 про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної 

процедури АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «К.ЕНЕРГО» (раніше – АТ «КИЇВЕНЕРГО») (надалі – 

Боржник). 

Я (надалі - Кредитор) заявляю свої кредиторські вимоги на підставі наступного. 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

 

Наявність вищезазначеної заборгованості у АТ «К.ЕНЕРГО» підтверджується: 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

 

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 1, 2, 45, 58, 59, 60, 64 Кодексу України з 

процедур банкрутства, 
 

ПРОШУ СУД: 

 

1. Визнати (ПІБ__________________________________________ ІПН___________________) 

кредитором Акціонерного товариства «К.ЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 00131305 з грошовими 

вимогами у розмірі _____________________________ грн.  



2. 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 ліквідатору (копії списку згрупованих листів та описів вкладення у 

цінний лист). 
3. ____________________________________________________________________________________  

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                                                                                                  підпис 

  



ПРИМІТКИ: 

 

*При поданні заяви сплачується судовий збір в розмірі  4 204,00 грн. 
**Судовий збір можна сплатити скористувавшись наступним посиланням : 
https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/tax/ 
***З переліком осіб, які звільнені від сплати судового збору, можна ознайомитися за наступним 

посиланням:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/paran37#n37 
****Спочатку необхідно направити заяву з додатками ліквідатору. Лише після направлення заяви 

ліквідатору здійснюється відправлення такої заяви до суду разом з доказами направлення заяви, а 

саме описом вкладення. 
 

https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/tax/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/paran37#n37

