
П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
про виникнення особливої інформації про емітента  

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента  - Публічне акціонерне товариство 

«Український науково-дослідний інститут 
авіаційної технології» 

1.2. Організаційно-правова форма власності - акціонерне товариство  
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 14308552 
1.4. Місцезнаходження емітента  - Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21 
1.5. Міжміський код, телефон та факс - (044) 417-80-08, 455-93-93 
1.6. Електронна поштова адреса емітента - info@ukrniat.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

- www.ukrniat.pat.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 2 розділу ІІ IIоложення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1591 

- зміна складу посадових осіб емітента 

 
2. Текст повідомлення 

Річними загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Український 
науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі Товариство), які відбулися в період з 
22.06.2012 р. по 26.06.2012 р. (протокол № 20 від 26.06.2012 р.) були прийняті рішення:  

1) у зв’язку з закінченням трирічного терміну, на який загальними зборами Товариства 
(протокол № 17 від 25.04.2009р.)  була обрана Ревізійна комісія Товариства,  звільнено: 

- голову ревізійної комісії Товариства Микитенко Тетяну Сергіївну, заступника 
начальника відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по                    м. 
Києву (далі -РВ ФДМУ по м. Києву), часткою у статутному капіталі емітента не володіла, 
перебувала на посаді 8 років;  

- члена ревізійної комісії Товариства Березорудську Валентину Іванівну, референта у 
Товаристві, акціонера, володіла часткою у статутному капіталі емітента 0,003%, перебувала на 
посаді 3 роки; 

- члена ревізійної комісії Товариства Скідан Тетяну Вікторівну,інженера-технолога 3 
категорії,акціонера Товариства, володіла часткою у статутному капіталі емітента 0,003%, 
перебувала на посаді 2 роки; 

- члена ревізійної комісії Товариства Лазарєву Віру Миколаївну, начальника відділу 
контролю у сфері державної власності КРУ м. Києва;  

2) обрано до складу ревізійної комісії Товариства на трирічний термін:  
- Микитенко Тетяну Сергіївну, представника акціонера РВ ФДМУ по м. Києву, 

заступника начальника відділу РВ ФДМУ по м. Києву, часткою у статутному капіталі 
Товариства не володіє; 

- Орлянського Олексія Андрійовича, представника акціонера РВ ФДМУ по                 м. 
Києву, головного державного фінансового інспектора Державної фінансової інспекції в м. 
Києві, часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; 

- Гробовець Олену Миколаївну – акціонера, спеціаліста 2 категорії Товариства, володіє 
часткою у статутному капіталі емітента 0,003%. 

3) Всі звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають. Кількість обраних посадових осіб менша за кількість відкликаних 
відповідно до діючого Статуту Товариства. 

4) Зазначені посадові особи не надали згоди на розкриття їх паспортних даних. 
                                                                     5. Підпис 

5.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
 

 Голова Правління    Г.О. Кривов 


