
Особлива інформація про емітента 
 

Загальні відомості 
 

 Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Київенергоремонт». 
 Організаційно-правова форма емітента: відкрите акціонерне товариство. 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131328. 
 Місцезнаходження емітента: м. Київ, провулок Електриків, 15 
 Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 207 83 90, 425 84 50 
      Електронна поштова адреса емітента:  ker@ker.іn.ua  
 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації www. ker.іn.ua 
 Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні 
папери відповідно до вимог розділу ІІІ цього Положення.: 

Зміна складу посадових осіб емітента. 
 

Текст повідомлення 
Призначені: 
1. Члени Ревізійної комісії. 

1.1. ПАТ «Центр корпоративних рішень», призначено за рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 
квітня 2011 року на посаду члена Ревізійної комісії терміном на 5 років, ЄДРПОУ 32552970, володіє 
часткою у статутному капіталі 11,62 %, володіє пакетом акцій товариства в кількості 55508 шт. 

1.2. ТОВ «ПромГазІнвест» призначено за рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 року 
на посаду члена Ревізійної комісії терміном на 5 років, ЄДРПОУ 34491983, володіє часткою у статутному 
капіталі 23,1133 %, володіє пакетом акцій товариства в кількості 110 441 шт. 

1.3. ТОВ „Селектив” призначено за рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 року на 
посаду члена Ревізійної комісії терміном на 5 років, ЄДРПОУ 34294305, на посаду члена Ревізійної 
комісії терміном на 5 років, ЄДРПОУ 32552970, володіє часткою у статутному капіталі 23,0210 %, 
володіє пакетом акцій товариства в кількості 110 000 шт. 

 2. Голова Ревізійної комісії. 
ПАТ «Центр корпоративних рішень», призначено за рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 
2011 року на посаду члена Ревізійної комісії терміном на 5 років, ЄДРПОУ 32552970, володіє часткою у 
статутному капіталі 11,62 %, володіє пакетом акцій товариства в кількості 55508 шт. 

3. Члени Наглядової ради. 

3.1. Брусов Олексій Ілліч, призначений за рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 року 
на посаду голови Наглядової ради Товариства терміном на 5 років, паспорт серія СН  № 038986, виданий 
Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві 28.12.1995 р., володіє часткою у статутному капіталі 0,002 %. 
Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: провідний юрист; заступник директора юридичного 
департаменту; директор підприємства; директор юридичного департаменту; директор Товариства;  в.о. 
голови правління; голова правління; генеральний директор. Володіє пакетом акцій товариства в кількості  
10 шт., судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

3.2. Бабак Сергій Богданович, призначений за рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 
року на посаду члена Наглядової ради Товариства терміном на 5 років, паспорт: серія  СН № 780929, 
виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 21 квітня 1998 року, володіє часткою у статутному 
капіталі 0,0002 %. До призначення на посаду обіймав посади – електромайстер, начальник зміни цеху, 
начальник зміни станції, директор департаменту корпоративного управління, радник міського голови, 
директор департаменту житлового господарства та інфраструктури, директор Товариства. Володіє 
пакетом акцій товариства в кількості 1 шт. , судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

3.3. ТОВ „Імпульс – Т” призначено за рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 року на 
посаду члена Ревізійної комісії терміном на 5 років, ЄДРПОУ 31868189, володіє часткою у статутному 
капіталі 0,0002 %, володіє пакетом акцій товариства в кількості 1 шт. 

 

 

4. Голова Наглядової ради. 
Брусов Олексій Ілліч, призначений за рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 року на 
посаду голови Наглядової ради Товариства терміном на 5 років, паспорт серія СН  № 038986, виданий 



Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві 28.12.1995 р., володіє часткою у статутному капіталі 0,002 %. 
Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: провідний юрист; заступник директора юридичного 
департаменту; директор підприємства; директор юридичного департаменту; директор Товариства;  в.о. 
голови правління; голова правління; генеральний директор. Володіє пакетом акцій товариства в кількості  
10 шт., судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Звільнені: 
1. Члени Наглядової ради. 
 1.1. Чумаков Дмитро Дмитрович, паспорт серія КЕ № 556736, виданий  Болградським РВ УМВС України 
в Одеській області 07.02.1997р., відкликаний у зв’язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 
квітня 2011 року з посади члена Наглядової ради Товариства, судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, володіє часткою у статутному капіталі 0,0002 %, перебував на посаді Члена Наглядової ради 
Товариства терміном 1 рік 11 міс. 20 днів.  

1.2. Брусов Олексій Ілліч, паспорт серія СН  № 038986, виданий Печерським РУ ГУ МВС України у м. 
Києві 28.12.1995 р., відкликаний у зв’язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 року 
з посади члена Наглядової ради Товариства, судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
часткою у статутному капіталі 0,002 %,  перебував на посаді Члена Наглядової ради Товариства терміном 
1 рік 11 міс. 20 днів.  

1.3. Бабак Сергій Богданович, паспорт: серія  СН № 780929, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в 
м. Києві 21 квітня 1998 року,  відкликаний у зв’язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 
2011 року з посади члена Наглядової ради Товариства, судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, володіє часткою у статутному капіталі 0,0002 %, перебував на посаді Члена Наглядової ради 
Товариства терміном 1 рік 11 міс. 20 днів.  

2. Голова Наглядової ради. 
Брусов Олексій Ілліч, паспорт серія СН  № 038986, виданий Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві 
28.12.1995 р., відкликаний у зв’язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 року з 
посади члена Наглядової ради Товариства, судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
часткою у статутному капіталі 0,002 %, перебував на посаді Голови Наглядової ради Товариства 
терміном 1 рік 11 міс. 20 днів.  

3. Члени Ревізійної комісії. 
3.1. Гвоздарьов Євген Борисович, паспорт серія СН № 084081, виданий Харківським РУ ГУ МВС України 
в м. Києві 23.02.1996 р., відкликаний у зв’язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 
року, судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі 3,668 %, 
перебував на посаді члена Ревізійної комісії 1 рік 11 міс. 20 днів. 
3.2. ЗАТ «Центр корпоративних рішень», ЄДРПОУ 32552970, відкликано у зв’язку з рішенням Загальних 
зборів акціонерів від 21 квітня 2011 року, володіє часткою у статутному капіталі 11,62 %, перебувало на 
посаді Члена Ревізійної комісії 1 рік 11 міс. 20 днів. 
 
3.3. ТОВ «ПромГазІнвест», код ЄДРПОУ 34491983, відкликано у зв’язку з рішенням Загальних зборів 
акціонерів від 21 квітня 2011 року, володіє часткою у статутному капіталі 23,1133 %, перебувало на 
посаді Члена Ревізійної комісії 1 рік 11 міс. 20 днів. 
 
4. Голова Ревізійної комісії. 
Гвоздарьов Євген Борисович, паспорт серія СН № 084081, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві 23.02.1996 р., відкликаний у зв’язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 
року, судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі 3,668 
%,перебував на посаді члена Ревізійної комісії 1 рік 11 міс. 20 днів. 
 

Підпис 
 

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

 

            Директор                                                              Горобець Євген Володимирович 

  


