
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Київське агентство 

повітряних сполучень «КИЙ АВIА» 
2. Код за ЄДРПОУ: 01130578 

3. Місцезнаходження: 01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, 1  

4. Міжміський код та телефон, факс: 8 (044) 27952598 (044) 2796533 

5. Електронна поштова адреса: veretelnikova@kiyavia.com 

6. Сторінка в мережі Інтернет, для додаткового розкриття інформації: http://www.kiyavia.com/ 

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

На загальних зборах акціонерів Публічне акціонерне товариство «Київське агентство 

повітряних сполучень «КИЙ АВIА» яке відбулось   22  квітня 2015 року було прийнято рішення 

про припинення повноважень членів Наглядової ради а саме: Голови Наглядової ради Шпака 

Володимира Антоновича (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 

7.0805000000); Заступника Голови Наглядової ради Бутової Галини Сафронiвни (Розмір частки 

в статутному капіталі емітента (у відсотках) 2.4040000000); Члена Наглядової ради Новака 

Вiктора Арсентiйовича (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 

2.1871000000); Члена Наглядової ради Синьоокого Вiктора Васильовича (Розмір частки в 

статутному капіталі емітента (у відсотках) 2.0714000000); Члена Наглядової ради Льовiна 

Валерiя Михайловича (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 

1.9965000000); Члена Наглядової ради Кривицького Олексiя Iполiтовича (Розмір частки в 

статутному капіталі емітента (у відсотках) 1.6798000000); Посадові (фiзичні) особи не дали 

згоди на розкриття паспортних даних.  

Також на загальних зборах були обранні члени Наглядової ради, затвердженні умови 

трудових договорів, та встановлен розмір їх винагороди, а саме: Голова Наглядової ради Шпак 

Володимир Антонович (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 

7.0805000000); Заступник Голови Наглядової ради Бутова Галина Сафронiвна (Розмір частки в 

статутному капіталі емітента (у відсотках) 2.4040000000); Член Наглядової ради Новак Вiктор 

Арсентiйович (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 2.1871000000); Члена 

Наглядової ради Синьоокий Вiктор Васильович (Розмір частки в статутному капіталі емітента 

(у відсотках) 2.0714000000); Члена Наглядової ради Кривицький Олексій Iполiтович (Розмір 

частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1.6798000000); Посадові (фiзичні) особи не 

дали згоди на розкриття паспортних даних.  

Генеральний директор                                                                  Савюк Сергiй Володимирович 


