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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

На загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київське агентство повітряних 

сполучень «КИЙ АВIА» яке відбулось 20 квітня 2016 року було прийнято (протокол №25)  рішення про 

припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства у повному складі в зв’язку з закінченням терміну (3 

роки) а саме: Голови ревiзiйної комісії  Морозенко Марiї Iванiвни (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у 

відсотках) 0.0565); Члена ревiзiйної комісії Єршової Олени Ярославiвни (Розмір частки в статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 0.3509); Члена ревізійної комісії Ляпуновой Янiни Петрiвни (Розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсотках) 0.0526). Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не мають.  

Також на загальних зборах були обранні члени ревізійної комісії, терміном на три роки (протокол №25): 

1. Голова ревiзiйної комісії  Морозенко Марiя Iванiвна (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у 

відсотках) 0.0565), інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – ПАТ «КИЙ АВІА» начальник 

відділу управління персоналом; начальник відділу аудиту, контролю ті управління змінами. 2. Члена ревiзiйної 

комісії Єршова Олена Ярославiвна (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0.3509), інформація 

про стаж роботи протягом останніх п’яти років – ПАТ «КИЙ АВІА» заступник начальника відділу аудиту і 

контроллінгу; заступник начальника відділу аудиту, контролю та управління змінами. 3. Колесник Володимир 

Олександрович (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0,1104), інформація про стаж роботи 

протягом останніх п’яти років – ПАТ «КИЙ АВІА» аналітик по доходам відділу аудиту і контроллінгу, спеціаліст 
відділу аудиту, контролю ті управління змінами. 

Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Фізичні особи 

не надали згоди на розкриття паспортних даних. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
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