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 М.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://new.kbp.aero/partner/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
Наказом Міністерства інфраструктури України від 23.03.2017 № 29-О, керуючись пунктом 4
частини першої статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та
пунктом 12 частини четвертої статті 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої
влади", звільнити Дихне Євгенія Григоровича від виконання обов'язків генерального директора
державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" 23 березня 2017 року відповідно
до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
Підстава: пункт 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
Строк протягом якого Дихне Є.Г. перебував на посаді В.о. генерального директора Державного
підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 18.09.2014р. по 23.03.2017 р. включно.
Частка, якою володіє в статутному капіталі ДП МА "Бориспіль" - 0. Інформація про наявність
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутня.
Наказом Міністерства інфраструктури України від 23.03.2017 № 29-О керуючись пунктом 4
частини першої статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та
пунктом 12 частини четвертої статті 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої
влади" призначити Рябікіна Павла Борисовича генеральним директором державного
підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 24 березня 2017 року на умовах контракту
строком з 24 березня 2017 року до 24 березня 2020 року включно як такого, що є переможцем
конкурсного відбору.
Підстава: заява Рябікіна П.Б. від 22 березня 2017 року, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 01 березня 2017 № 119, контракт від 24 березня 2017 № 1-1, лист Київської обласної
державної адміністрації від 21.03.2017 № 11-13/11000.
Рябікін Павло Борисович, паспорт серія СО № 821230 виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ
ГУ МВ України в місті Києві, призначений на посаду генерального директора державного
підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Частка, якою володіє в статутному капіталі
ДП МА "Бориспіль" - 0. Інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини відсутня.
Інші посади, які обіймав Рябікін Павло Борисович протягом п'яти останніх років:
16.06.2010 - 21.11.2012 - заступник директора-начальника порту, директор ТОВ "РОЦ "Зелений
Порт";
12.12.2012 - 24.12.2012 - Апарат Верховної Ради України - Народний депутат України Верховної
Ради України сьомого скликання;

25.12.2012 - 27.11.2014 - член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку;
22.07.2014 - 14.09.2015 - заступник голови Київської міської державної адміністрації;
12.10.2015 - 21.03.2017- заступник директора-начальника порту ТОВ РОЦ "Зелений порт"
24.03.2017 - Генеральний директор Державного підприємства "Міжнародний аеропорт
"Бориспіль".
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор

Рябікін П.Б.
24.03.2017

