
ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Дослiдно-
експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї" 

2. Код за ЄДРПОУ: 01128498 
3. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 94А 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 246-99-66 (044) 246-95-95 
5. Електронна поштова адреса: avia20@avia20.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: www.avia20.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
ІІ. Текст повідомлення 

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», 
прийнятого 16.11.2016р.,  виконавчому органу Товариства надана згода на вчинення значного 
правочину  щодо передачі в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» належного  Товариству Майнового 
комплексу, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Повітрофлотський №94а (ринковою 
вартістю, що визначена відповідно до законодавства та становить 135 514 027,04 (сто тридцять 
п‘ять мільйонів п‘ятсот чотирнадцять тисяч двадцять сім) грн. 04 коп.),  з правом підписання 
відповідних договорів та усіх необхідних документів, пов’язаних з вчиненням такого правочину,  в 
якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ФК «Центр фінансових рішень» (код ЄДРПОУ 
35725063) перед АТ «ТАСКОМБАНК» з повернення  кредитів  отриманих ТОВ «ФК «Центр 
фінансових рішень» (код ЄДРПОУ 35725063)  на підставі укладених між АТ «ТАСКОМБАНК» та 
ТОВ «ФК «Центр фінансових рішень» (код ЄДРПОУ35725063) Кредитних договорів № Т 
23.08.2011 К 263 від 26.04.2012р.; № Т 23.08.2011 К 262 від 26.04.2012р.; № Т 23.08.2011 К 329 від 
12.10.2012р.; Договору про надання овердрафту №НК120 від 13.05.2011р.  
 Вартість активів  ПАТ «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» за даними 
останньої річної фінансової звітності становить 52 942 тис.грн. Співвідношення  ринкової вартості 
майна, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ «Дослідно-експериментальний завод 
№20 цивільної авіації» за даними останньої річної фінансової звітності становить 255.96%  

ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Найменування посади:  

Голова правління              _________                               Пархомова І.В. 
                                                                   (підпис)              (ініціали та прізвище керівника) 

                                                                     М.П.                                      17.11.2016 рік  
                                                                                                                                (дата)  

http://www.avia20.com.ua

