
Особлива інформація емітента 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено 

або 
звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 

або 
ідентифікаційни

й код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи 

Володіє 
часткою в 
статутном
у капіталі 
емітента 

(у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

17.01.2017 
припинено 

повноваження 

Член правлiння/ 
Генеральний 

директор 

Шлюхарчук 
Тарас 

Володимирович 

 0 

Зміст інформації: 

З 17.01.2017 повноваження Шлюхарчука Тараса Володимировича, як члена правлiння 
Товариства/Генерального директора, припиненi через його переведення Головою правлiння Товариства з 
посади Генеральний директор на iншу посаду. Пiдстава рiшення – наказ Голови правлiння Товариства вiд 
16.01.2017 №219ок. Посадова особа перебувала на посадi Генерального директора з 11.01.2016 р. Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Генеральний директор, командир повiтряного судна. 
Акцiями Товариства не володiє. 

 
  



Особлива інформація емітента 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено 

або звільнено) 
Посада 

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

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи або 
ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Володіє 
часткою в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

01.03.2017 звільнено 
Головний 
бухгалтер 

Сiкiрiнська Iрина 
Олександрiвна 

 0 

Зміст інформації: 

З 01.03.2017 Сiкiрiнську Iрину Олександрiвну звiльнено з посади головний бухгалтер за власним бажанням. 
Пiдстава рiшення - наказ Голови правлiння - Генерального директора Товариства вiд 01.03.17 №36ок. Посадова 
особа перебувала на посадi головного бухгалтера з 02.02.2011. Згоди на розкриття паспортних даних особою не 
надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п’ять рокiв: 
головний бухгалтер. Акцiями Товариства не володiє. 

01.03.2017 призначено 
головний 
бухгалтер 

Барановська 
Вiкторiя 

Володимирiвна 

 0 

Зміст інформації: 

З 02.03.2017 Барановську Вiкторiю Володимирiвну переведено на посаду головного бухгалтера. Пiдстава 
рiшення - наказ Голови правлiння - Генерального директора Товариства вiд 01.03.17 №37ок. Згоди на розкриття 
паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перелiк попереднiх 
посад за останнi п’ять рокiв: бухгалтер-фiнансист, бухгалтер, економiст льотної служби, економiст по фiнансовiй 
роботi. Акцiями Товариства не володiє. 

 
  



 
Особлива інформація емітента 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

№ 
з/п 

Дата 
прийняття 
рішення 

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн) 

Вартість активів емітента 
за даними останньої річної 
фінансової звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 21.04.2017 10000000 426758 23.43 

Зміст інформації: 

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв (у тому числi договорiв про 
розмiщення грошових коштiв на строковому депозитi, договорiв про надання банкiвської гарантiї, договорiв 

про вiдступлення права вимоги (цесiї) на отримання грошових коштiв за господарськими договорами, 
кредитнi договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори застави майнових прав 

на отримання грошових коштiв за контрактами)), якi можуть укладатися Товариством до 21 квiтня 2018 
року (включно), якщо ринкова вартiсть майна, робiт i послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, 
перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична 
сукупна вартiсть всiх правочинiв, вказаних в цьому пунктi не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 

(десять мiльярдiв гривень 00 копiйок). Надати Головi правлiння – Генеральному директору Товариства, а 
також iншим, визначеним Головою правлiння Товариства особам, повноваження щодо 

укладення/вчинення таких правочинiв вiд iменi Товариства. 

 
  



Особлива інформація емітента 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій 

№ 
з/п 

Дата 
зміни 

Дата 
повідомлення 

емітента 
особою, що 

здійснює 
облік права 
власності на 

акції в 
депозитарній 
системі або 
акціонером 

Повне 
найменування 

юридичної 
особи - 

власника 
пакета акцій 

або 
зазначення 

"фізична 
особа" 

Код за ЄДРПОУ - 
для юридичних осіб 

- резидентів або 
ідентифікаційний 

код з 
торговельного, 
судового або 
банківського 

реєстру країни, де 
офіційно 

зареєстрований 
іноземний суб'єкт 

господарської 
діяльності - для 

юридичних осіб - 
нерезидентів 

Розмір 
частки 

акціонера 
до зміни 

(у 
відсотках 

до 
статутного 
капіталу) 

Розмір 
частки 

акціонера 
після 

зміни (у 
відсотках 

до 
статутного 
капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1  18.09.2017 фiзична особа фiзична особа 61 0 

Зміст інформації: 

Розмiр частки акцiонера ПрАТ “АК “Українськi вертольоти” в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй складав: 
- фiзична особа – 610 шт., що становило 61% статутного капiталу. 
Розмiр частки акцiонера ПрАТ “АК “Українськi вертольоти” в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй склав: 
- фiзична особа – 0 шт., що становить 0% статутного капiталу. 

2  18.09.2017 фiзична особа фiзична особа 39 91 

Зміст інформації: 

Розмiр частки акцiонера ПрАТ “АК “Українськi вертольоти” в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй складав: 
- фiзична особа – 390 шт., що становило 39% статутного капiталу. 
Розмiр частки акцiонера ПрАТ “АК “Українськi вертольоти” в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй склав: 
- фiзична особа – 910 шт., що становить 91% статутного капiталу. 

3  18.09.2017 фiзична особа фiзична особа 0 9 

Зміст інформації: 

Розмiр частки акцiонера ПрАТ “АК “Українськi вертольоти” в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй складав: 
- фiзична особа – 0 шт., що становило 0% статутного капiталу. 
Розмiр частки акцiонера ПрАТ “АК “Українськi вертольоти” в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй склав: 
- фiзична особа – 90 шт., що становить 9% статутного капiталу. 

 


