
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: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення 
 25 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про 
припинення повноважень голови Наглядової ради Кравцової Свiтлани Борисiвни у зв `язку з 
закiнченням строку повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi 
посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашенної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 24.04.2014 року. Згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. Iншу особу на посаду Голови Наглядової ради не обрано. 
 25 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про 
припинення повноважень члена Наглядової ради Кравцової Свiтлани Борисiвни у зв `язку з 
закiнченням строку повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi 
посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашенної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 24.04.2014 року. Згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. 
 25 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про 
припинення повноважень члена Наглядової ради Бiлоног Олексiя Вiкторовича у зв `язку з 
закiнченням строку повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi 
посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашенної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 24.04.2014 року. Згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. 
 25 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про 
припинення повноважень члена Наглядової ради Попенка Сергiя Павловича у зв `язку з 
закiнченням строку повноважень.Акцiями Товариства не володiє . Змiни у персональному складi 
посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашенної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 24.04.2014 року. Згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. 
 25 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про обрання на 
посаду члена Наглядової ради Попенка Сергiя Павловича, у зв`язку з припиненням повноважень 
попереднього складу наглядової ради.Акцiями Товариства не володiє .Змiни у персональному 
складi посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:Голова Ради Директорiв ТОВ «IФГ «ТАС»; 
Голова Ради Директорiв ТОВ «ТАС ГРУП»; Голова Ради Директорiв ТОВ «ГРУПА ТАС». Особа 
обрана як представник акцiонера Товариства - ТОВ «АСПЕКТ ФIНАНС». Згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. 
 25 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про обрання на 
посаду членя Наглядової ради Кравцову Свiтлану Борисiвна, у зв`язку з припиненням 
повноважень попереднього складу наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у 
персональному складi посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:Голова правлiння ПрАТ СК 
«Iндустрiальна». Особа обрана як представник акцiонера ПрАТ «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС». 
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
 25 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про обрання на 
посаду члена Наглядової ради Бiлонога Олексiя Вiкторовича, у зв`язку з припиненням 



повноважень попереднього складу наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє.Змiни у 
персональному складi посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:Директор з юридичних питань ТОВ 
«IФГ «ТАС», Директор з юридичних питань ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з юридичних питань 
ТОВ «ГРУПА ТАС». Особа обрана як представник акцiонера ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
«ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ». Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
 25 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про 
припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Зайця Сергiя Григоровича у зв`язку з 
закiнченням строку повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi 
посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашенної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 24.04.2014 року. Згоду на розкриття 
паспортних даних не надано.Iншу особу на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї не обрано. 
 25 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про 
припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Зайця Сергiя Григоровича у зв`язку з 
закiнченням строку повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi 
посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашенної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 24.04.2014 року. Згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. 
 25 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про 
припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Костюченка Василя Васильовича у зв`язку з 
закiнченням строку повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi 
посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашенної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 24.04.2014 року. Згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. 
 25 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про 
припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Найди Катерини Олександрiвни у зв`язку з 
закiнченням строку повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi 
посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашенної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 24.04.2014 року. Згоду на розкриття 
паспортних даних не надано. 
 25 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про обрання на 
посаду члена Ревiзiйної комiсiї Зайця Сергiя Григоровича, у зв`язку з припиненням повноважень 
попереднього складу наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє.Змiни у персональному 
складi посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено строком на 5 рокiв. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:Начальник Департаменту фiнансового аналiзу та 
iнвестицiй ПрАТ «СК «IНДУСТРIАЛЬНА». Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
 25 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про обрання на 
посаду члена Ревiзiйної комiсiї Костюченка Василя Васильовича, у зв`язку з припиненням 
повноважень попереднього складу наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє.Змiни у 
персональному складi посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено строком на 5 рокiв. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник директора департаменту 
управлiння активами у секторi нерухомостi ТОВ «ГРУПА ТАС», Заступник директора 
департаменту управлiння активами у секторi нерухомостi ТОВ «ГРУПА ТАС», Заступник 
директора департаменту управлiння активами у секторi нерухомостi ТОВ «ГРУПА ТАС», 
Начальник планово-економiчного вiддiлу ТОВ «Київська проектно-будiвна компанiя». Згоду на 
розкриття паспортних даних не надано. 
 25 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про обрання на 
посаду члена Ревiзiйної комiсiї Найду Катерину Олександрiвну, у зв`язку з припиненням 
повноважень попереднього складу наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє.Змiни у 
персональному складi посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено строком на 5 рокiв. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Схiдноєвропейська компанiя», 
головний економiст; ТОВ «ТАС ГРУП», старший менеджер фiнансової дiяльностi;ТОВ «Група 
«ТАС», начальник управлiння фiнансового контролю. Згоду на розкриття паспортних даних не 
надано. 

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.                                      26.04.2017 рік  
                                                                                                                                (дата)  


