
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформаці ї 
емітентами цінних паперів. 

Генеральний директор    Пархомова Iрина В’ячеславiвна

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
18.09.2016

(дата)

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03151, м. Київ, проспект Повiтрофлотський, 94А

4. Код за ЄДРПОУ

01128498

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 246-99-66 (044) 246-95-95

6. Електронна поштова адреса

avia20@avia20.com.ua

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.09.201
8



(дата)

2. Повідомлення опубліковано у* №180(2933) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
20.09.201

8

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://avia20.com.ua в мережі Інтернет 18.09.201

8

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчин
ення 
дії

Зміни 
(призначен

о, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повноваже
ння)

Посад
а

Прізвище, ім'я, 
по батькові або 

повне 
найменування 
юридичної 
особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Розмір 
частк
и в 
статут
ному 
капіта
лі 

емітен
та (у 
відсот
ках)

1 2 3 4 5 6

18.09.
2018

обрано

Голова 
Ревiзiй
ної 
комiсiї 

Пiддубна 
Наталiя 
Олегiвна 

01128498 0

Зміст інформації:

18 вересня 2018 року Ревiзiйною комiсiєю Приватного акцiонерного товариства «Дослiдно-
експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї» (далi-Товариство) було прийнято рiшення 
обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Пiддубну Наталiю Олегiвну(згоду на розкриття паспортних 
даних не надано). Строк повноважень 5 рокiв. Посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: заступник Голови Правлiння ПрАТ «СК «IНДУСТРIАЛЬНА»; начальник 
Департаменту фiнансового аналiзу та iнвестицiй ПрАТ «СК «IНДУСТРIАЛЬНА». Пiддубна 
Н.О. акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Змiни у персональному складi обґрунтованi припиненням повноважень попереднього 
складу Ревiзiйної комiсiї.


