
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для

розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація емітента

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна компанiя "УРГА"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14372024

25005  м.Кiровоград вул.Добровольського,1а

Приватне акцiонерне товариство

Генеральний директор Галiнський Олександр Iванович

МП

Титульний аркуш Повідомлення

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса info2@urga.com.ua

0522-35-11-25 35-11-25

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення

опубліковано у
222 Вiдомостi НКЦПФР

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

20.11.2014

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення

розміщено на

сторінці в мережі

Інтернет

www.urga.com.ua 19.11.2014

Дата(адреса сторінки)

19.11.2014

Дата

Додаток 1

Код за ЄДРПОУ 14372024 Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна компанiя "УРГА"

Складено на 18.11.2014

20.11.2014



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному

капіталі емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:

18.11.2014 звільнено Голова наглядової ради Махлай Людмила Iванiвна НК 958403 Козелецьким РВ

УМВСУ в Чернiгiвськiй обл.

30.11.2001

   0.00000

Рiшення про переобрання складу наглядової ради прийняте загальними зборами акцiонерiв товариства 18.11.2014 року в зв'язку з достроковим складанням повноважень. Звiльнено: Голова наглядової ради Махлай

Людмила Iванiвна (НК 958403 30.11.2001 Козелецьким РВ УМВСУ в Чернiгiвськiй обл.), розмiр пакета акцiй: 0 штук. Перебувала на посадi члена наглядової ради з 16.04.2013р., голови наглядової ради з 01.10.2014р.

Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.

Зміст інформації:

18.11.2014 звільнено Член наглядової ради Ушакова Валентина Григорiвна МЕ 426392 Печерським РУ ГУ

МВСУ в мiстi Києвi 11.01.2005

   0.00000

Рiшення про переобрання складу наглядової ради прийняте загальними зборами акцiонерiв товариства 18.11.2014 року в зв'язку з достроковим складанням повноважень. Звiльнено: Член наглядової ради Ушакова

Валентина Григорiвна (МЕ 426392 11.01.2005 Печерським РУ ГУ МВСУ в мiстi Києвi), розмiр пакета акцiй: 0 штук. Перебувала на посадi з 16.04.2013 р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова

особа не має.

Зміст інформації:

18.11.2014 обрано Член наглядової ради Тiпайло Микола Степанович ЕА 175450 Олександрiйським МВ

УМВСУ в Кiровоградськiй обл.

21.09.1996

   0.00000

Рiшення про переобрання складу наглядової ради прийняте загальними зборами акцiонерiв товариства 18.11.2014 року в зв'язку з достроковим складанням повноважень. Обрано: Член наглядової ради Тiпайло Микола

Степанович (ЕА 175450 21.09.1996 Олександрiйським МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.), розмiр пакета акцiй: 0 штук. Обраний на термiн 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ "Комiвояжер",

перший заступник генерального директора МААК "УРГА". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.

Зміст інформації:

18.11.2014 обрано Член наглядової ради Махлай Людмила Iванiвна НК 958403 Козелецьким РВ

УМВСУ в Чернiгiвськiй обл.

30.11.2001

   0.00000

Рiшення про переобрання складу наглядової ради прийняте загальними зборами акцiонерiв товариства 18.11.2014 року в зв'язку з достроковим складанням повноважень. Обрано: Член наглядової ради Махлай Людмила

Iванiвна (НК 958403 30.11.2001 Козелецьким РВ УМВСУ в Чернiгiвськiй обл.), розмiр пакета акцiй: 0 штук. Обрана на термiн 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директор ТОВ "АЗОВ IНВЕСТ", член

наглядової ради МААК "УРГА".  Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.

Зміст інформації:

18.11.2014 обрано Член наглядової ради Пилипенко Iгор      .  .    0.00000

Рiшення про переобрання складу наглядової ради прийняте загальними зборами акцiонерiв товариства 18.11.2014 року в зв'язку з достроковим складанням повноважень. Обрано: Член наглядової ради Пилипенко Iгор (на

розголошення паспортних даних посадова особа згоди не дала), розмiр пакета акцiй: 0 штук. Обраний на термiн 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посади не займав. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини

Код за ЄДРПОУ 14372024 Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна компанiя "УРГА"

Складено на 18.11.2014



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному

капіталі емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

посадова особа не має.

Зміст інформації:

18.11.2014 обрано Голова наглядової ради Тiпайло Микола Степанович ЕА 175450 Олександрiйським МВ

УМВСУ в Кiровоградськiй обл.

21.09.1996

   0.00000

Рiшенням наглядової ради вiд 18.11.2014 р. ОБРАНО: Голова наглядової ради Тiпайло Микола Степанович (ЕА 175450 21.09.1996 Олександрiйським МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.), розмiр пакета акцiй: 0 штук.

Обраний на термiн 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ "Комiвояжер", перший заступник генерального директора МААК "УРГА". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини

посадова особа не має.

Код за ЄДРПОУ 14372024 Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна компанiя "УРГА"

Складено на 18.11.2014


