
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
15.05.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 2019051512 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Генеральний директор    Кирик Валентин Валерiйович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акцiонерне товариство <КИЙ АВIА> 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 01054 м. Київ, вул. Дмитрiвська, буд.1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 01130578 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 8 (044) 2795259, 8 (044) 2796533 

6. Адреса електронної пошти 

 veretelnikova@kiyavia.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.kiyavia.

com/ 15.05.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

 

№ з/п 

 Дата 

вчинення 

дії 

Розмір дивідендів, що 

підлягають виплаті, грн 
Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів 

1 2 3 4 5 

1 15.05.2019 1 512 640 з 17.06.2019 до 24.10.2019 безпосередньо акціонерам 

Зміст інформації: 

На загальних зборах акціонерів ПрАТ "КИЙ АВІА", які відбулися 24.04.2019 року, були прийняті наступні рішення: 

1.За рахунок прибутку, отриманого у 2018 році, виплатити дивіденди у розмірі 1 521 640 гривень. 

2.Наглядовій раді: визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк 

їх виплати; прийняти рішення про визначення способу повідомлення осіб (акціонерів), які мають право на отримання 

дивідендів, про виплату дивідендів.  
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА" (протокол засідання № 2019/05/15 від 15.05.2019 року) визначено:  

1.Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.  

Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, - 10.06.2019 року. 

2.Строк виплати дивідендів.  

Встановити: 

- дату початку строку виплати дивідендів - 17.06.2019 року,  

- дату закінчення строку виплати дивідендів - 24.10.2019 року.  

3.Розмір виплати дивідендів.  

Виплата дивідендів акціонерам товариства буде здійснюватись із розрахунку 20 гривень на одну акцію. 

4.Порядок виплати дивідендів.  

Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам шляхом: 

- безготівкового перерахування коштів на зарплатні картки акціонерам - працівникам товариства; 
- виплати дивідендів готівкою - через касу товариства у робочі дні з 14:00 год. до 17:00 год. за адресою: 01054, місто 

Київ, вул. Дмитрівська, 1; 

- виплати дивідендів у інший спосіб, згідно заяв акціонерів.  

Акціонер повинен мати при собі паспорт і документ  про присвоєння  ідентифікаційного номеру платника податків 

або паспорт громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків України.  

У випадку отримання дивідендів представником акціонера, представник повинен мати при собі паспорт та довіреність 

на право отримання дивідендів, яка  посвідчується нотаріусом.  

 

 


