
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 
"Київенергоремонт" 

2. Код за ЄДРПОУ 00131328 

3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, провулок Електрикiв, 15 

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://ker.in.ua/k_svedeniy_akcionerov.html 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

  

II. Текст повідомлення 

На пiдставi ч. 1 ст. 54, ЗУ "Про акцiонернi товариства", 3 п. 16.7. Статуту Товариства Голова 
Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства на засiданнi 
Наглядової ради Товариства iз числа обраних Вищим органом Товариства членiв Наглядової 
ради Товариства. ПрАТ "Центр корпоративних рiшень", код ЄДРПОУ 32552970, обрано 
рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 29 квiтня 2014 року (Протокол № 12/2014 вiд 
29.04.2014р.) на посаду Голови Наглядової ради Товариства термiном: до переобрання, володiє 
часткою у статутному капiталi 0.0002 %, володiє пакетом акцiй товариства в кiлькостi 1 шт. 

На пiдставi абз. 3 ч. 1 ст. 73 ЗУ "Про акцiонернi товариства", п. 18.4.3 Статуту Товариства 
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою 
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Бабак Сергiй Богданович, обраний 
рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 29 квiтня 2014 року (Протокол №01/2014 вiд 
29.04.2014р.) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном: до переобрання, 
паспорт: серiя СН № 780929, виданий Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi 21 квiтня 
1998 року, володiє часткою у статутному капiталi 0,0002 %, володiє пакетом акцiй товариства в 
кiлькостi 1 шт. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ "ПромГазIнвест" - 
директор. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади     Горобець Євген Володимирович 

Директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 

30.04.2014   М.П. 

(дата) 
 


