
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової 
форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 
Виконуючий обов'язки голови 

правління  
 

 
 

Лєнь Є. О. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  
27.04.2015 

(дата) 
 
 
 
 
 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 Публiчне акцiонерне товариство "КАМЕТ" 
2. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 
 03062 м. Київ, пр. Перемоги, 65 
4. Код за ЄДРПОУ 
 00241206 
5. Міжміський код та телефон, факс 
 (044) 4-000-555, (044) 4-000-555 
6. Електронна поштова адреса 
 vizovi@kamet.com.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
 (дата) 
2. Повідомлення     
 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 
3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет  
 (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 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Розмір частки 
в статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
24.04.2015 припинено 

повноваження 
Голова Наглядової ради Вiтка Iгор Франкович . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 
24.04.2015р. черговими загальними зборами акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" (протокол №31 від 24.04.2015р.) було прийнято рішення припинити  повноваження Вiтки Iгоря 
Франковича на посаді Голови Наглядової Ради. Підстава рішення: рішення чергових загальних зборів акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" від 24.04.2015р. Розмір частки в 
статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Перебував на посаді - з 25.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. 
24.04.2015 припинено 

повноваження 
Член Наглядової ради Мартинюк Вiкторiя Вiкторiвна . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 
24.04.2015р. черговими загальними зборами акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" (протокол №31 від 24.04.2015р.) було прийнято рішення припинити  повноваження Мартинюк 
Вiкторiї Вiкторiвни на посаді Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: рішення чергових загальних зборів акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" від 24.04.2015р. Розмір частки в 
статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Перебувала на посаді - з 25.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. 
24.04.2015 припинено 

повноваження 
Член Наглядової ради Компанія "АВРИС ЛІМІТЕД" . НЕ 227883 

 . 
75,25 

Зміст інформації: 
24.04.2015р. черговими загальними зборами акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" (протокол №31 від 24.04.2015р.) було прийнято рішення припинити  повноваження юридичної 
особи Компанія "АВРИС ЛІМІТЕД" р. Кіпр, що зареєстрована Міністерством торгівлі, промисловості та туризму Кіпру у м. Нікосія 23.04.2008 року, код/номер НЕ 
227883, місцезнаходження якої: Республіка Кіпр, м. Нікосія, 1097, Діагору 4, будівля "КЕРМІЯ", кв./оф. 104 на посаді Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: рішення 
чергових загальних зборів акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" від 24.04.2015р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -75,25%. Перебував на посаді - з 
25.04.2014р. 
24.04.2015 обрано Член Наглядової ради Томілін Сергій Миколайович  . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 
24.04.2015р. черговими загальними зборами акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" (протокол №31 від 24.04.2015р.) було прийнято рішення  обрати на посаду Члена Наглядової ради  
Томіліна Сергія Миколайовича. Підстава рішення: припинення повноважень попереднього складу наглядової ради у відповідності до рішення чергових загальних зборів 
акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" від 24.04.2015р.  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: голова правління. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. 
24.04.2015 обрано Член Наглядової ради Лук'янчук Наталія Миколаївна  . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 



24.04.2015р. черговими загальними зборами акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" (протокол №31 від 24.04.2015р.) було прийнято рішення  обрати на посаду Члена Наглядової ради  
Лук'янчук Наталію Миколаївну. Підстава рішення: припинення повноважень попереднього складу наглядової ради у відповідності до рішення чергових загальних зборів 
акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" від 24.04.2015р.  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
24.04.2015 обрано Член Наглядової ради Компанія "АВРИС ЛІМІТЕД" . НЕ 227883 

 . 
75,25 

Зміст інформації: 
24.04.2015р. черговими загальними зборами акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" (протокол №31 від 24.04.2015р.) було прийнято рішення  обрати на посаду Члена Наглядової ради  
юридичну особу Компанія "АВРИС ЛІМІТЕД" р. Кіпр, що зареєстрована Міністерством торгівлі, промисловості та туризму Кіпру у м. Нікосія 23.04.2008 року, код/номер 
НЕ 227883, місцезнаходження якої: Республіка Кіпр, м. Нікосія, 1097, Діагору 4, будівля "КЕРМІЯ", кв./оф. 104. Підстава рішення: припинення повноважень 
попереднього складу наглядової ради у відповідності до рішення чергових загальних зборів акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" від 24.04.2015р.  Розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсотках) -75,25%. Строк, на який обрано: на 3 роки.  
24.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Томілін Сергій Миколайович  . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 
24.04.2015р. на засіданні наглядової ради ПАТ "КАМЕТ" (протокол №36 від 24.04.2015р.) було прийнято рішення обрати на посаду Голови Наглядової ради  Томіліна 
Сергія Миколайовича. Підстава рішення: рішення річних загальних зборів акціонерів  ПАТ "КАМЕТ" від 24.04.2015р. про обрання наглядової ради у новому складі. 
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: до 
переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: голова правління. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

 


