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Додаток 2 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою ПрАТ «КИЙ АВІА»                                         

Протокол № 2022/12/15   від 15.12.2022 року 

 

 

Бюлетень 

для кумулятивного голосування 

 (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) 

на дистанційних загальних зборах акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА» 

 

Дата проведення загальних зборів: 21.12.2022 

Дата заповнення бюлетеня акціонером 

(представником акціонера):  
 

Загальна кількість членів ревізійної комісії 

акціонерного товариства, що обираються шляхом 

кумулятивного голосування : 
3 особи 

Питання порядку денного, голосування за яким 

здійснюється шляхом кумулятивного голосування №7 
 Обрання членів ревізійної комісії. 
 

 

 

Перелік кандидатів на посаду членів ревізійної комісії: 

1.  

1. Прізвище, ім'я, по батькові    Єршова Олена Ярославівна 

2. Рік народження: 1973 

3. Особа   що  внесла  пропозицію  щодо  даного кандидата Новак Віктор Арсентійович  

4. Кількість,  тип  та/або  клас належних кандидату акцій 

акціонерного товариства, до органу якого обирається 

кандидат: 

267 простих іменних акцій 

 

5. Освіта  (повне  найменування навчального закладу,  рік 

закінчення, спеціальність, кваліфікація) 

Київський національний економічний 

університет, 1999 р., спеціальність - «Облік і 

аудит»,  кваліфікація-магістр з обліку і 

аудиту в управлінні підприємницькою 

діяльністю. 

6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які 

обіймає кандидат у юридичних особах: 

ПрАТ «КИЙ АВІА» - заступник директора 

департамента авіаційних послуг та 

технологічного забезпечення. 

7. Інформація   про   стаж   роботи   протягом   останніх п'яти 

років (період, місце роботи, займана посада): 
ПрАТ «КИЙ АВІА»:  

з  01.05.2013р. – заступник начальника 

відділу аудиту, контролю та управління 

змінами; 

з  02.04.2018 р. – керівник напрямку 

внутрішньої аналітики; 

з  01.01.2019 р. – керівник групи 

аналітики відділу розвитку та підтримки 

комерційних систем; 

з  01.04.2021 р. – по теперішній час 

заступник директора департамента 

авіаційних послуг та технологічного 

забезпечення. 
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8. Наявність   (відсутність)    непогашеної    (незнятої) 

судимості: 

судимість відсутня 

9. Наявність  (відсутність)  заборони   обіймати   певні посади 

та/або займатись певною діяльністю: 

відсутність заборони 

10. Чи  є  кандидат  афілійованою   особою   акціонерного 

товариства, до складу органу якого він обирається: 

Ні 

11. Інформація про: 

- акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків 

простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із 

зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за 

наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру 

пакета акцій, що їм належать: 

 - посадових осіб акціонерного товариства, що є 

афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, 

ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи 

акціонерного товариства  

Немає 

12. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду 

на обрання членом органу акціонерного товариства;  

наявність (відсутність)  у  письмовій  заяві  кандидата  всіх  

або   частини відомостей, вказаних у цьому підпункті: 

письмова заява наявна  

 

2.  

1. Прізвище, ім'я, по батькові    Окончик  Наталя Володимирівна 

2. Рік народження: 1984 

3. Особа   що  внесла  пропозицію  щодо  даного кандидата Новак Віктор Арсентійович 

4. Кількість,  тип  та/або  клас належних кандидату акцій 

акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 

Немає 

 

5. Освіта  (повне  найменування навчального закладу,  рік 

закінчення, спеціальність, кваліфікація) 

Міжнародний науково-технічний 

університет ім. академіка Ю. Бугая 

(МНТУ), 

Рік закінчення – 2006, 

Спеціальність – Облік і аудит, 

Кваліфікація - Спеціаліст 
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які 

обіймає кандидат у юридичних особах: 

Старший бухгалтер Фінансового відділу 

ПрАТ «КИЙ АВІА» 

7. Інформація   про   стаж   роботи   протягом   останніх п'яти років 

(період, місце роботи, займана посада): 

Місце роботи з 2017р. – ПрАТ «КИЙ 

АВІА» на посаді бухгалтера,  

в 2021р. – посада старший бухгалтер 

8. Наявність   (відсутність)    непогашеної    (незнятої) судимості: судимість відсутня 

9. Наявність  (відсутність)  заборони   обіймати   певні посади 

та/або займатись певною діяльністю: 

відсутність заборони 

10. Чи  є  кандидат  афілійованою   особою   акціонерного 

товариства, до складу органу якого він обирається: 

 ні 

11. Інформація про: 

- акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих 

акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням 

прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного 

з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: 

 - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими 

особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові 

(за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства:  

Немає 

 

12. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на 

обрання членом органу акціонерного товариства;  наявність 

(відсутність)  у  письмовій  заяві  кандидата  всіх  або   частини 

відомостей, вказаних у цьому підпункті: 

письмова заява наявна  

 

3.  

1. Прізвище, ім'я, по батькові    Лазько Тетяна Анатоліївна  

2. Рік народження: 1978 
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3. Особа   що  внесла  пропозицію  щодо  даного кандидата Новак Віктор Арсентійович 

4. Кількість,  тип  та/або  клас належних кандидату акцій 

акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 

Немає  

5. Освіта  (повне  найменування навчального закладу,  рік 

закінчення, спеціальність, кваліфікація) 

Економіко-технологічний університет», 

2006 рік, спеціальність «Фінанси», 

спеціаліст з фінансів  

6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які 

обіймає кандидат у юридичних особах: 

 ПрАТ «КИЙ АВІА», провідний 

бухгалтер 

7. Інформація   про   стаж   роботи   протягом   останніх п'яти років 

(період, місце роботи, займана посада): 

 З 07.2016 року і по теперішній час  

ПрАТ «КИЙ АВІА», провідний 

бухгалтер 

8. Наявність   (відсутність)    непогашеної    (незнятої) судимості: судимість відсутня 

9. Наявність  (відсутність)  заборони   обіймати   певні посади 

та/або займатись певною діяльністю: 

відсутність заборони 

10. Чи  є  кандидат  афілійованою   особою   акціонерного 

товариства, до складу органу якого він обирається: 

ні 

 

11. Інформація про: 

- акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих 

акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням 

прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного 

з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: 

 - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими 

особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові 

(за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства:  

Немає 

 

12. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на 

обрання членом органу акціонерного товариства;  наявність 

(відсутність)  у  письмовій  заяві  кандидата  всіх  або   частини 

відомостей, вказаних у цьому підпункті: 

письмова заява наявна  

 

 

 

Кількість голосів, що належать акціонеру:  

Кількість голосів, , яку акціонер віддає за кожного кандидата: 

         Єршова Олена Ярославівна 

(кількість голосів числом)  

 

 

        Окончик  Наталія Володимирівна 

(кількість голосів числом)  

         Лазько Тетяна Анатоліївна 

(кількість голосів числом)  

 

 

Реквізити акціонера: 

Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера 
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Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП 

(за наявності) – для фізичної особи 

 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / 

ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де офіційно 

зареєстрований іноземний суб’єкт господарської 

діяльності) – для юридичної особи 

 

 

 

Реквізити представника акціонера (за наявності): 

Прізвище, ім’я та по батькові / найменування 

представника акціонера 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП 

(за наявності) – для фізичної особи 

 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / 

ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де офіційно 

зареєстрований іноземний суб’єкт господарської 

діяльності) – для юридичної особи 

 

Документ на підставі якого діє представник акціонера 

(назва, дата видачі, строк дії та номер) 

 

 

 

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника 

акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису 

бюлетень вважається недійсним. 

 

Увага!  

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня 

кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

 

 

 

 


