Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"
2. Код за ЄДРПОУ: 20572069
3. Місцезнаходження: 08307 Бориспіль, Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442817483, 0442817122
5. Електронна поштова адреса: g.podstrielova@kbp.aero
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://kbp.aero/airport-services/library/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
					ІІ. Текст Повідомлення 
Рішення про звільнення виконувача обов'язків головного бухгалтера прийнято Наказом генерального директора ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ". Звільнення виконувача обов'язків головного бухгалтера Прадіда Сергія Володимировича виконано на підставі  Наказу №11-07/1-432/п п.4 від 30.04.2014 року згідно поданої заяви Прадіда С.В.
Посадова особа Прадід Сергій Володимирович звільнений з посади виконувача обов'язків головного бухгалтера (паспорт серія СК № 534978 виданий Українським МВМ Обухівського РВГУ МВС України в Київській області).
Частка володіння в статутному капіталі ДП МА "БОРИСПІЛЬ" - 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Строк, протягом якого Прадід Сергій Володимирович перебував на посаді виконувача обов'язків головного бухгалтера: 12.02.2014р. - 30.04.2014р. - виконувач обов'язків головного бухгалтера ДП МА "БОРИСПІЛЬ".
Рішення про призначення прийнято Наказом генерального директора ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ".
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу № 11-07/1-449/п п.3 від 30.04.2014р. згідно поданої заяви Копанської І.П.
Посадова особа Копанська Інесса Петрівна (паспорт серія СК № 808081 виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області) призначена на посаду виконувача обов'язків головного бухгалтера.
Частка володіння в статутному капіталі ДП МА "БОРИСПІЛЬ" - 0%.
Непогашеої судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
01.05.2007р. - 31.05.2007р. - заступник головного бухгалтера з обліку ДП МА "БОРИСПІЛЬ";
01.06.2010р. - 30.04.2014р. - заступник головного бухгалтера ДП МА "БОРИСПІЛЬ";
01.05.2014р. - виконувач обов'язків головного бухгалтера ДП МА "БОРИСПІЛЬ".
 						III. Підпис 
	Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.



    2. Генеральний директор 						Гомболевський С.Є.
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