
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 електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої 
д л я р о з к р и т т я в з а г а л ь н од о с т у п н і й 
інформаційній базі даних Комісії. 

Генеральний директор    Пархомова Iрина В’ячеславiвна

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

М.П.
26.05.2017

(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 26.05.201
7



(дата)

2. Повідомлення опубліковано у* 99 (2604) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
29.05.201

7

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.avia20.com.ua в мережі Інтернет 26.05.201

7

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчин
ення 
дії

Зміни 
(призначен

о, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повноваже
ння)

Посада

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 
особи

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір 
частк
и в 
статут
ному 
капіта
лі 

емітен
та (у 
відсот
ках)

1 2 3 4 5 6

25.05.
2017

обрано

Голова 
Нагляд
ової 
ради

Кравцова 
Свiтлана 
Борисiвна

н/нд н/нд 
н/нд

0

Зміст інформації:

25 травня 2017 року рiшенням Наглядової ради було обранно Кравцову Свiтлану Борисiвну 
на посаду Голови Наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному 
складi посадових осiб обгрунтованi обранням нового складу Наглядової ради. Особу 
призначено строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:Голова правлiння ПрАТ 
СК «Iндустрiальна». Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 

25.05.
2017

припинено 
повноважен

ня

Голова 
правлi
ння

Пархомова 
Iрина 

В`ячеславiвна

н/нд н/нд 
н/нд 0

Зміст інформації:

25 травня 2017 року рiшенням Наглядової ради було припиненно повноваження Голови 
правлiння Пархомової Iрини В`ячеславiвни з 25.05.2017р., у зв`язку з прийняттям нової 
редакцiї статуту. Акцiями товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових 
осiб обгрунтованi змiнами структури виконавчого органу Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 20.03.2015р. Згоду на 
розкриття паспортних данних не надано.

25.05.
2017

припинено 
повноважен

ня

член 
правлi
ння

Павленко Надiя 
Борисiвна

н/нд н/нд 
н/нд 0

Зміст інформації:



25 травня 2017 року рiшенням Наглядової ради було припиненно повноваження члена 
правлiння Павленко Надiї Борисiвни з 25.05.17р., у зв`язку з прийняттям нової редакцiї 
статуту. Акцiями товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обгрунтованi змiнами структури виконавчого органу Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 22.04.2009р. Згоду на 
розкриття паспортних данних не надано. Iншу особу на цю посаду не обрано.

25.05.
2017

припинено 
повноважен

ня

член 
правлi
ння

Новiцький 
Георгiй 

Вiталiйович

н/нд н/нд 
н/нд 0

Зміст інформації:

25 травня 2017 року рiшенням Наглядової ради було припиненно повноваження члена 
правлiння Новiцького Георгiя Вiталiйовича з 25.05.17р., у зв`язку з прийняттям нової редакцiї 
статуту. Акцiями товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обгрунтованi змiнами структури виконавчого органу Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 22.04.2009р. Згоду на 
розкриття паспортних данних не надано. Iншу особу на цю посаду не обрано.

25.05.
2017

обрано

Генера
льний 
директ
ор

Пархомова 
Iрина 

В`ячеславiвна

н/нд н/нд 
н/нд

0

Зміст інформації:

25 травня 2017 року Наглядовою радою було прийнято рiшення про обрання на посаду 
Генерального директора Пархомової Iрини В`ячеславiвни з 26.05.2017р., у зв`язку з 
прийняттям нової редакцiї статуту. Акцiями товариства не володiє. Змiни у персональному 
складi посадових осiб обгрунтованi змiнами структури виконавчого органу Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено строком 
до прийняття рiшення про припинення повноважень. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п’яти рокiв; - 02.11.2009 по 20.03.2015 фiнансовий директор ПАТ "ДЕЗ 
№20 ЦА"; -21.03.2015 по 25.05.2017р. Голова правлiння ПАТ "ДЕЗ №20 ЦА"; за сумiсництвом 
- з 20.02.2012 по 20.03.2015 директор ТОВ «Київ Житло-Iнвест Менеджмент»; з 21.03.2015р 
по теперiшнiй час головний бухгалтер ТОВ «Київ Житло-Iнвест Менеджмент».

Дата 
вчин
ення 
дії

Зміни 
(призначен

о, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повноваже
ння)

Посада

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 
особи

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір 
частк
и в 
статут
ному 
капіта
лі 

емітен
та (у 
відсот
ках)

1 2 3 4 5 6



25.05.
2017

обрано

Голова 
Ревiзiй
ної 
комiсiї

Заєць Сергiй 
Григорович

н/нд н/нд 
н/нд

0

Зміст інформації:

25 травня 2017 року Ревiзiйною комiсiєю було прийнято рiшення про обрання на посаду 
Голови Ревiзiйної комiсiї Зяйця Сергiя Григоровича. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у 
персональному складi посадових осiб обгрунтованi обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано 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.

Дата 
вчин
ення 
дії

Зміни 
(призначен

о, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повноваже
ння)

Посада

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 
особи

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір 
частк
и в 
статут
ному 
капіта
лі 

емітен
та (у 
відсот
ках)

1 2 3 4 5 6


