
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Приватне акціонерне товариство "КИЙ АВIА";  2. Код за ЄДРПОУ: 01130578;  3. Місцезнаходження: 

01054, м.Київ, вулиця Дмитрiвська, будинок 1; 4. Міжміський код, телефон та факс: +380442795259; 5. Електронна 

поштова адреса: veretelnikova@kiyavia.com; 6. 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 

Рiшенням Наглядової ради вiд 10.01.2017 року посадова особа - Голова Наглядової ради Шпак Володимир 

Антонович (Розмiр частки в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 7.08050000000) припиняє повноваження на 
посадi з 10.01.2017р., за власним бажанням; Посадова особа перебувала на посадi з 22.04.2015 року по 10.01.2017 

року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, (фiзична особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних). 

Рiшенням наглядової ради вiд 10.01.2017 року посадова особа - Заступник Голови Наглядової Ради Бутова Галина 

Сафронiвна (Розмiр частки в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 2.40400000000) припиняє повноваження на 

посадi з 10.01.2017р.; Посадова особа перебувала на посадi з 22.04.2015 року по 10.01.2017 року. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, (фiзична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних). 

Рiшенням Наглядової ради вiд 10.01.2017 року посадова особа - Член Наглядової ради Бутова Галина Сафронiвна 

(Розмiр частки в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 2.40400000000) призначена на посаду Голови Наглядової 

ради з 11.01.2017р., строком до переобрання загальними зборами акцiонерiв. Змiни на посадi Голови Наглядової ради 
вiдбулись, у зв"язку з рiшенням попереднього Голови Наглядової ради припинити свої повноваження на цiй посадi за 

власним бажанням; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, (фiзична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних). Iншi посади, якi обiймала дана особа протягом останнiх 5 рокiв: 

Заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА". 

Рiшенням наглядової ради вiд 10.01.2017 року посадова особа - Член Наглядової ради Новак Вiктор Арсентiйович 

(Розмiр частки в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 2.18710000000) призначено на посаду Заступника Голови 

Наглядової ради з 11.01.2017р., строком до переобрання загальними зборами акцiонерiв. Змiни на посадi Заступника 

Голови Наглядової ради вiдбулись, у зв"язку з рiшенням Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа не має, (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Iншi посади, 

якi обiймала дана особа протягом останнiх 5 рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА". 

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 

несе відповідальність згідно із законодавством. 

Генеральний директор                     (підпис)                                                           Савюк Сергiй Володимирович 

                                                               М.П.                                                                                               10.01.2017 
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