
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
22.10.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 4 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Директор    Брусов О.І. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акціонерне товариство "Київенергоремонт" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 04071 м. Київ, провулок Електриків, 15 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00131328 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 044-253-00-27, 044-253-00-27 

6. Адреса електронної пошти 

 ker@ker.in.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку ker.in.ua 22.10.2019 



 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.10.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  Журавльов Олег Сергійович  0 

Зміст інформації: 

Керуючись пп.16.4.8 Статуту Товариства, ТОВ "Промгазінвест" (код ЄДРПОУ 34491983), яке володіє простими іменними акціями ПрАТ "Київенергоремонт" у загальній 

кількості 1 шт., що складає 0,000209% від Статутного капіталу ПрАТ "Київенергоремонт", відкликало Члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера ТОВ 

"Промгазінвест" Журавльова Олега Сергійовича (паспорт серії СН №293252, виданий 19.09.1996 року Радянським РУГУ МВС України в м. Києві) (повідомлення від 

22.10.2019 р. №1/10 про заміну Члена Наглядової ради ПрАТ "Київенергоремонт", який є представником акціонера). 

Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Журавльов О.С. перебував на посаді Члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера ТОВ "Промгазінвест" з 26.04.2019 року. 

22.10.2019 обрано Член Наглядової ради Макарова Оксана Володимирівна  0 

Зміст інформації: 

Керуючись пп.16.4.8 Статуту Товариства, ТОВ "Промгазінвест" (код ЄДРПОУ 34491983), яке володіє простими іменними акціями ПрАТ "Київенергоремонт" у загальній 

кількості 1 шт., що складає 0,000209% від Статутного капіталу ПрАТ "Київенергоремонт", призначило Члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера ТОВ 

"Промгазінвест" Макарову Оксану Володимирівну (паспорт серії ЕК №887832, виданий 22.06.1998 року Алчевським МВ УМВС України в Луганській області) (повідомлення 

від 22.10.2019 р. №1/10 про заміну Члена Наглядової ради ПрАТ "Київенергоремонт", який є представником акціонера). 

Макарова О.В. на посаду обрана строком на 3 (три) роки. 

Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. 

Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має. 

Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: 

з 03.2011 по 07.2015 - менеджер у сфері операцій з нерухомістю ПрАТ "Центр корпоративних рішень"; 

07.2015 - в.о. заступника голови правління ПрАТ "Завод сантехнічних заготовок"; 

з 08.2015 по 10.2015 - т.в.о. голови правління ПрАТ "Завод сантехнічних заготовок"; 

з 11.2015 по 10.2016 - директор ТОВ "ЗСТЗ-Нове виробництво"; 

з 11.2016 по теперішній час - директор ТОВ "Промгазінвест"; 

з 07.2017 по теперішній час - директор ТОВ "КЕР-Трансформатор". 

 


