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

операцій з нерухомістю) емітента 
 (для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

  
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: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій. 
ІІ. Текст повідомлення 

Згiдно iнформацiї, отриманої Публiчним акцiонерним товариством «Дослiдно-
експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї» 17 березня 2017 року з Перелiку акцiонерiв, яким 
надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного 
товариства (пiдстава для складання: рiшення уповноваженого вiдповiдно до законодавства органу 
акцiонерного товариства про проведення рiчних (чергових) загальних зборiв (для письмового 
повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв), складеному станом на 14 березня 2017 
року, вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ 
«Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї», у зв’язку з чим пакет акцiй 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛВЕР БIЗНЕС IНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38919145, 
мiсцезнаходження: Саксаганського, буд. 41, м. Київ, 01033, що до цього володiло простими 
iменними акцiями в загальнiй кiлькостi 903 683 337 штук, з яких 903 683 337 акцiй є голосуючими, 
що становило 89.593515 вiдсоткiв статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства 
«Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї», станом на 14 березня 2017 року пакет 
акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛВЕР БIЗНЕС IНВЕСТ», код ЄДРПОУ 
38919145, мiсцезнаходження: Саксаганського, буд. 41, м. Київ, 01033 становить 0 (нуль) простих 
iменних голосуючих акцiй, що складає 0 (нуль) вiдсоткiв у статутному капiталi Публiчного 
акцiонерного товариства «Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї». 

Згiдно iнформацiї, отриманої Публiчним акцiонерним товариством «Дослiдно-
експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї» 17 березня 2017 року з Перелiку акцiонерiв, яким 
надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного 
товариства (пiдстава для складання: рiшення уповноваженого вiдповiдно до законодавства органу 
акцiонерного товариства про проведення рiчних (чергових) загальних зборiв (для письмового 
повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв), складеному станом на 14 березня 2017 
року, вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ 
«Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї», у зв’язку з чим пакет акцiй 
Приватного акцiонерного товариства «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», код ЄДРПОУ 30115243, 
мiсцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 65, м. Київ, 03062, що до цього володiла простими 
iменними акцiями в загальнiй кiлькостi 0 (нуль) штук, з яких 0 (нуль) акцiй є голосуючими, що 
становило 0.00 (нуль) вiдсоткiв статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства 
«Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї», станом на 14 березня 2017 року пакет 
акцiй Приватного акцiонерного товариства «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», код ЄДРПОУ 30115243, 
мiсцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 65, м. Київ, 03062 становить 122 604 990 простих 
iменних голосуючих акцiй, що складає 12.155377 вiдсоткiв у статутному капiталi Публiчного 
акцiонерного товариства «Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї». 

Згiдно iнформацiї, отриманої Публiчним акцiонерним товариством «Дослiдно-
експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї» 17 березня 2017 року з Перелiку акцiонерiв, яким 
надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного 
товариства (пiдстава для складання: рiшення уповноваженого вiдповiдно до законодавства органу 
акцiонерного товариства про проведення рiчних (чергових) загальних зборiв (для письмового 
повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв), складеному станом на 14 березня 2017 
року, вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ 



«Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї», у зв’язку з чим пакет акцiй 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АСПЕКТ ФIНАНС», код ЄДРПОУ 40935171, 
мiсцезнаходження: вулиця Симона Петлюри, буд. 30, м. Київ, 01032, що до цього володiло 
простими iменними акцiями в загальнiй кiлькостi 0 (нуль) штук, з яких 0 (нуль) акцiй є 
голосуючими, що становило 0.00 (нуль) вiдсоткiв статутного капiталу Публiчного акцiонерного 
товариства «Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї», станом на 14 березня 2017 
року пакет акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АСПЕКТ ФIНАНС», код ЄДРПОУ 
40935171, мiсцезнаходження: вулиця Симона Петлюри, буд. 30, м. Київ, 01032 становить 686 986 
002 простих iменних голосуючих акцiй, що складає 68.109578 вiдсоткiв у статутному капiталi 
Публiчного акцiонерного товариства «Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї». 

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.                                      17.03.2017 рік  
                                                                                                                                (дата)  


