
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ "КИЙ АВIА" 

І.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "КИЙ АВIА"; ЄДРПОУ-

01130578; Місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Дмитрiвська, 

буд.1; Міжміський код, телефон та факс; 8 (044) 2795259 8 (044) 4904988; Електронна поштова 

адреса - veretelnikova@kiyavia.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації - http://www.kiyavia.com/; Вид особливої 

інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА» (Протокол № 26 вiд 

19.04.2017 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради 

Товариства Бутової Галини Сафронiвни. Пiдстава: припинення повноважень складу Наглядової 

ради Товариства, у зв'язку iз заявами членiв. Посадова особа перебувала на посадi Члена 

Наглядової Ради з 22.04.2015 року по 19.04.2017 року. Голови Наглядової ради Товариства з 

10.01.2017 року по 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа не має, (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) частка у 

статутному капiталi Товариства 2,403985%. 

«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА» (Протокол № 26 вiд 

19.04.2017 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Заступника Голови 

Наглядової ради Товариства Новака Вiктора Арсентiйовича. Пiдстава: припинення повноважень 

складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз заявами членiв. Посадова особа перебувала на 

посадi Члена наглядової Ради з 22.04.2015 року по 19.04.2017 року. Заступника Голови Наглядової 

ради Товариства з 10.01.2017 року по 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства 2,187113%, (фiзична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних). 

«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА» (Протокол № 26 вiд 

19.04.2017 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради 

Товариства Шпака Володимира Антоновича. Пiдстава: припинення повноважень складу 

Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз заявами членiв. Посадова особа перебувала на посадi 

Члена наглядової Ради з 22.04.2015 року по 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства 7.080518%, (фiзична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних). 

«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА» (Протокол № 26 вiд 

19.04.2017 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради 

Товариства Синьоокого Вiктора Васильовича. Пiдстава: припинення повноважень складу 

Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз заявами членiв. Посадова особа перебувала на посадi 

Члена наглядової Ради з 22.04.2015 року по 19.04.2017 року. Частка у статутному капiталi 

Товариства 2.071449%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 

має, (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) . 

«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА» (Протокол № 26 вiд 

19.04.2017 року) було прийнято рiшення про обрання члена наглядової ради Бутової Галини 

Сафронiвни, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останнiх 5 рокiв - Член 

Наглядової ради, заступник Голови наглядової ради, Голова наглядової ради, ТОВ «С.Л.В.» -

директор, ТОВ «Сла-Авiа» - директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.403985%. 

Наглядовою радою ПрАТ «КИЙ АВIА» вiд 19.04.2017 року (Протокол № 2017/04/19), прийняте 

рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: - обрано Головою Наглядової ради Бутову 

Галину Сафронiвну, посадова особа обрана строком на три роки. Протягом останнiх 5 рокiв - Член 

Наглядової ради, заступник Голови наглядової ради, Голова наглядової ради, ТОВ «С.Л.В.» - 

директор; ТОВ «Сла-Авiа» - директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.403985%. 

«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА» (Протокол № 26 вiд 

19.04.2017 року) було прийнято рiшення про обраня члена наглядової ради Новака Вiктора 

Арсентiйовича, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останнiх 5 рокiв - Член 

Наглядової ради, заступник Голови наглядової ради, ТОВ "Авiа-Сервiс"-директор, ТОВ "Кий 

Авiа-Сервiс"-директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
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пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.187113%. 

Наглядовою радою ПрАТ «КИЙ АВIА» вiд 19.04.2017 року (Протокол № 2017/04/19), прийняте 

рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: - обрано Заступника Голови Наглядової ради 

Новака Вiктора Арсентiйовича, посадова особа обрана строком на три роки. Протягом останнiх 5 

рокiв - Член Наглядової ради, заступник Голови наглядової ради, ТОВ "Авiа-Сервiс" - директор, 

ТОВ "Кий Авiа-Сервiс"-директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.187113%. 

«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА» (Протокол №26 вiд 

19.04.2017 року) було прийнято рiшення про обраня члена наглядової ради Синьоокого Вiктора 

Васильовича, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останнiх 5 рокiв - Член 

Наглядової ради, ТОВ «Кий Авiа Лiзинг» - директор, ТОВ «Вест» - директор. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi 

Товариства в розмiрi 2.071449%. 

«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА» (Протокол №26 вiд 

19.04.2017 року) було прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Савюка Сергія 

Володимировича, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останнiх 5 рокiв - 

Генеральний диретор ПрАТ "КИЙ АВIА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,420598%. 

«19» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЙ АВIА» (Протокол №26 вiд 

19.04.2017 року) було прийнято рiшення про обраня члена наглядової ради Шпака Володимира 

Антоновича, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останнiх 5 рокiв - Член 

Наглядової ради, Голова наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 7.080518%. 

Шпак Володимир Антонович, обран як представник ТОВ «С.Л.В.», код ЄДРПОУ: 30184757. ТОВ 

"С.Л.В." володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 22.183959%. 

Наглядовою радою ПрАТ «КИЙ АВIА» вiд 19.04.2017 року (Протокол № 2017/04/19), прийняте 

рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: було прийнято рiшення про припинення 

повноважень Генерального директора Савюка Сергiя Володимировича. Пiдстава: припинення 

повноважень у зв'язку iз рiшення Наглядової ради Товариства. Посадова особа перебувала на 

посадi Генерального директора з 01.06.2010 року по 19.04.2017 року. Частка у статутному капiталi 

Товариства 0.420598%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

не має, (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 

Наглядовою радою ПрАТ «КИЙ АВIА» вiд 19.04.2017 року вiдповiдно статуту Товариства, 

прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: - обрано Генеральним директором 

ПрАТ «КИЙ АВIА» Кирика Валентина Валерiйовича, посадова особа обрана строком на три роки 

з 20.04.2017 року до 20.04.2020 року. Протягом останнiх 5 рокiв - директор Київської дирекцiї 

ПАТ "КИЙ АВIА", директор директорату продажiв ПрАТ "КИЙ АВIА". Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має, посадова особа не володiє акцiями в статутному капiталi 

Товариства. 

III. Підпис1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний 

директор Савюк Сергiй Володимирович 19.04.2017 М.П. 

 

 


