
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  
 
Генеральний директор       Галiнський Олександр Іванович 

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

  М.П.  
28.02.2017 

(дата) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акціонерне товариство "Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

25005, м. Кiровоград, вул.Добровольського,1а 

4. Код за ЄДРПОУ 

14372024 

5. Міжміський код та телефон, факс 

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

6. Електронна поштова адреса 

info2@urga.com.ua 
 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.02.2017 

 (дата) 
2. Повідомлення опубліковано 
у* 

42 Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 02.03.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 
3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.urga.com.ua в мережі Інтернет 28.02.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 

mailto:info2@urga.com.ua
http://www.urga.com.ua


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

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 
частки в 
статутному 
капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

28.02.2017 звільнено 
Голова 

наглядової 
ради 

Тiпайло Микола 
Степанович 

ЕВ 395639 
29.09.2015 Ленiнським РС в м.Кiровоградi УДМС 

України в Кiровоградськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 28.02.2017 року в зв’язку з переобранням складу наглядової ради Звiльнено:Голова 
наглядової ради Тiпайло Микола Степанович (ЕВ 395639 29.09.2015 Ленiнським РС у м.Кiровоградi УДМСУ в Кiровоградськiй обл.), розмiр 
пакета акцiй: 0 грн. Перебував на посадi з 28.12.2015р. по 28.02.2017р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа 
не має. 

28.02.2017 звільнено 
Член 

наглядової 
ради 

Лiнь Андрiй Вiкторович 
НЕ 130044 

22.02.2002 Приднiпровським РВ УМВС України в 
Черкаськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 28.02.2017 року в зв’язку з переобранням складу наглядової ради Звiльнено: Член 
наглядової Лiнь Андрiй Вiкторович (паспорт НЕ 130044 22.02.2002 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi), розмiр пакета 
акцiй: 0 грн. Перебував на посадi з 28.12.2015р. по 28.02.2017р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 

28.02.2017 звільнено 
Член 

наглядової 
ради 

Гринштейн Влад 
 

на розголошення паспортних даних посадова особа 
згоди не дала 

0 

Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 28.02.2017 року в зв’язку з переобранням складу наглядової ради Звiльнено: Член 
наглядової ради Гринштейн Влад (на розголошення паспортних даних посадова особа згоди не дала), розмiр пакета акцiй: 0 грн. Перебував на 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

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 
частки в 
статутному 
капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

посадi з 28.12.2015р. по 28.02.2017р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 

28.02.2017 обрано 
Член 

наглядової 
ради 

Тiпайло Микола 
Степанович 

ЕВ 395639 
29.09.2015 Ленiнським РС в м.Кiровоградi УДМС 

України в Кiровоградськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 28.02.2017 року в зв’язку з переобранням складу наглядової ради Обрано: Член наглядової 
ради Тiпайло Микола Степанович (ЕВ 395639 29.09.2015 Ленiнським РС у м.Кiровоградi УДМСУ в Кiровоградськiй обл.), розмiр пакета акцiй: 
0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: директор ТОВ «Комiвояжер», перший заступник генерального директора МААК «УРГА», 
голова наглядової ради МААК «УРГА». Обраний на термiн 3 роки. Є представником акцiонера ТОВ «АКЛIНА 2015» (код ЄДРПОУ 40007525). 
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 

28.02.2017 обрано 
Член 

наглядової 
ради 

Лiнь Андрiй Вiкторович 
НЕ 130044 

22.02.2002 Приднiпровським РВ УМВС України в 
Черкаськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 28.02.2017 року в зв’язку з переобранням складу наглядової ради Обрано: Член наглядової 
ради Лiнь Андрiй Вiкторович (паспорт НЕ 130044 22.02.2002 Приднiпровським РВ УМВСУ в Черкаськiй обл.), розмiр пакета акцiй: 0 грн. 
Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: старший менеджер з логiстики ТОВ «АС-ЛОГIСТИК», член наглядової ради МААК «УРГА». 
Обраний на термiн 3 роки Є представником акцiонера ТОВ «ПРОЕКТ IНВЕСТ 2015» (код ЄДРПОУ 39948858). Непогашенi судимостi за 
посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 

28.02.2017 обрано 
Член 

наглядової 
ради 

Роговська Алiна 
Олександрiвна 

АН 998732 
21.10.2011 Кiровським РВ ДМУ ГУМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 
0 

Зміст інформації: 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

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 
частки в 
статутному 
капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 28.02.2017 року в зв’язку з переобранням складу наглядової ради Обрано: Член наглядової 
ради Роговська Алiна Олександрiвна (паспорт АН 998732 21.10.2011 Кiровським РВ ДМУ ГУМВСУ в Днiпропетровськiй обл.), розмiр пакета 
акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: юрист ТОВ «Юридична фiрма «Профiт-Консул», юрист ТОВ «Брейн Сорс 
Iнтернешнл», юрист ТОВ «Будiнвест», юрист ТОВ «Сучасний Сервiс Проект». Обраний на термiн 3 роки. Є представником акцiонера ТОВ 
«СУЧАСНИЙ СЕРВIС ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39604710). Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 

28.02.2017 обрано 
Голова 

наглядової 
ради 

Тiпайло Микола 
Степанович 

ЕВ 395639 
29.09.2015 Ленiнським РС в м.Кiровоградi УДМС 

України в Кiровоградськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням наглядової ради вiд 28.02.2017 р. обрано: Голова наглядової ради Тiпайло Микола Степанович (ЕВ 395639 29.09.2015 Ленiнським 
РС у м.Кiровоградi УДМСУ в Кiровоградськiй обл.), розмiр пакета акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: директор ТОВ 
«Комiвояжер», перший заступник генерального директора МААК «УРГА», голова наглядової ради МААК «УРГА». Обраний на термiн 3 роки. 
Є представником акцiонера ТОВ «АКЛIНА 2015» (код ЄДРПОУ 40007525). Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова 
особа не має. 
 


