
Повідомлення про виплату дивідендів 

 

Шановні акціонери! 

На річних Загальних зборах акціонерів Товариства, проведених дистанційно 21.12.2022 року, було 

прийнято рішення: 

1. Чистий прибуток товариства, отриманий за результатами діяльності у 2021 році,  розподілити наступним 

чином: 

-   на виплату дивідендів направити суму у розмірі 4 945 330,00 гривень – із розрахунку 65,00 гривень на 

одну акцію; 

-   залишок прибутку направити на розвиток товариства. 

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.  

На засіданні Наглядової ради ПрАТ «КИЙ АВІА» від 23.12.2022 року (Протокол засідання 

№2022/12/23) було прийнято рішення: 

1. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, - 09.01.2023 

року. 

2. Встановити строк виплати дивідендів: 

- дату початку строку виплати дивідендів – 12.01.2023 року,  

- дату закінчення строку виплати дивідендів – 21.06.2023 року.  

3. Виплату дивідендів акціонерам Товариства здійснити із розрахунку 65,00 гривень на одну акцію 

шляхом: 

- безготівкового перерахування коштів на зарплатні картки акціонерам – працівникам Товариства; 

- згідно заяв акціонерів про перерахування коштів на розрахункові рахунки акціонерів;   

- готівкою - через касу Товариства у робочі дні з 14:00 год. до 17:00 год. за адресою: 01054, місто 

Київ, вул. Дмитрівська, 1; 

 

       В зв'язку з введенням  воєнного стану в Україні, акціонерів, які не працюють на даний час в 

Товаристві, переконливо просимо направити Заяви на перерахування коштів (дивідендів за 2021 рік) 

на ваші  розрахункові рахунки.  

       Для цього, просимо заповнити всі необхідні реквізити банку, використовуючи шаблон Заяви, що 

додається.  

       Також, просимо надати довідку з банку з номером вашого розрахункового рахунку. 

Адреса ПрАТ «КИЙ АВІА» для надсилання документів: 01054, місто Київ, вул. Дмитрівська, буд. 1.  

Телефони для довідок:  

(044) 279-52-59 - Веретельникова С.В., секретар корпоративний,  

(044) 490-49-88 – Момотюк Т.Г., референт.   

E-mail  для довідок:  veretelnikova@kiyavia.com;   head_office@kiyavia.com.  

 

У разі, якщо у акціонера немає розрахункового рахунку (і не має можливості його відкрити), він може 

отримати дивіденди готівкою – через касу Товариства, обов'язково попередивши про це секретаря 

корпоративного Товариства (або референта) (по вказаним для довідок телефонам, або E-mail адресам),      

не менш, ніж за 2 робочих дні до появи в офісі. 

 При отриманні коштів (дивідендів) готівкою, акціонер повинен при собі мати паспорт та 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 при собі мати 

паспорт та довіреність на право отримання дивідендів, яка  посвідчується нотаріусом.  

 

Для оперативного зв’язку з акціонерами Товариства, просимо акціонерів повідомити (надати) 

ваші  контактні номери телефонів та адресу електроної пошти (за наявності). 

 

З повагою, 

Наглядова рада ПрАТ «КИЙ АВІА» 

mailto:veretelnikova@kiyavia.com


 

Головному бухгалтеру   

ПрАТ «КИЙ АВІА» 

Горніцькій Т.М. 

 

Від акціонера 

 ___________________________                   

___________________________ 

   (ПІБ акціонера) 

 Контактний номер телефону: 

___________________________ 

E-mail: 

___________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу перерахувати всі належні мені кошти (дивіденди за 2021 рік) на мій розрахунковий 

рахунок  за наступними реквізитами: 

 

Рахунок/IBAN №_____________________________________________________________ 

 

Назва Банку_________________________________________________________________ 

 

МФО Банку_________________________________________________________________ 

 

Прізвище, Ім’я та по-батькові отримувача ______________________________________ 

 

Ідентифікаційний номер отримувача____________________________________________ 

        

 

 

Довідка з банку з номером мого розрахункового рахунку додається. 

 

              _________________________                   __________________ 

                         (ПІБ акціонера)                                            (підпис) 

 

Дата 

 


