
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» 

2. Код за ЄДРПОУ  00131328 

3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, пров. Електриків 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-83-90, (044) 425-84-50 

5. Електронна поштова адреса ker@ker.in.ua  

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 

http://www.ker.in.ua/ 

7. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб емітента 

 

II. Текст повідомлення 

Згідно рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», оформлене протоколом  

вiд 01.02.2016 р. № 06/2016 відкликано з посади Директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» Горобця Євгена 

Володимировича (паспорт СН 300824, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.10.1996 р.). 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Наглядової ради Товариства, визначенi Статутом 

Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Наглядової ради ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ». Горобець Є. В. володiє часткою в статутному капiталi – 0,0008%. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Горобець Є. В. перебував на посадi 

Директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» – з 30.04.2009 р. до дати прийняття рішення. Розмiр пакета акцiй 

ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», якi належать Горобцю Є. В. – 4 шт. 

Замiсть відкликаного Горобця Є. В. з посади Директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» на посаду 

Директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» рiшенням Наглядової ради, оформленого протоколом від 01.02.2016 

р. № 06/2016, обрано Брусова Олексія Ілліча (згода на розкриття паспортних даних не дана). 

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Наглядової ради Товариства, визначенi Статутом 

Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Наглядової ради ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ». Брусов О. І. володiє часткою в статутному капiталi – 2,5957%. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Iншi посади, якi обiймав Брусов О. І. протягом останнiх 5 

рокiв своєї дiяльностi: директор ПрАТ «Центр корпоративних рішень (з 15.04.2011 р.), член та голова 

Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (21.04.2011 р. – 23.04.2014 р.). Розмiр пакета акцiй ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», якi належать Брусову О. І. – 12 403 шт. 

III. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

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

«02» лютого 2016 р. 

М. П. 


