
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
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1.4. Місцезнаходження емітента – Україна, 04080, м. Київ, вул.. Фрунзе, 19-21
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1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення.
 
 Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» від 
11.09.2013 року (Протокол № 21 від 11.09.2013 р.) відбулися зміни складу посадових 
осіб емітента. 

 2.1. Відкликання діючого складу Наглядової ради Товариства та 
дострокове припинення повноважень її членів:

- Майстренка Віталія Степановича, заступника генерального директора ДК 
«Укроборонпром», голови Наглядової ради Товариства. На посаді голови 
Наглядової ради тимчасово перебував з 02 січня 2013 року у термін до обрання 
Наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства (Рішення Державного 
концерну «Укроборонпром» (ДК «Укроборонпром») від 02 січня 2013 року згідно з 
Наказом № 04). Посадова особа непогашеної судимості не має; часткою у 
статутному капіталі не володіє. Посадова особа не надає згоди на розкриття 
паспортних даних.

 
- Клименка Артема Ростиславовича, директора юридичного департаменту ДК 

«Укроборонпром», члена Наглядової ради АТ УкрНДІАТ. На посаді члена Наглядової 
ради АТ УкрНДІАТ тимчасово перебував з 02 січня 2013 року у термін до обрання 
Наглядової ради Товариства черговими загальними зборами АТ УкрНДІАТ (Рішення 
ДК «Укроборонпром» від 02 січня 2013 р. згідно з Наказом № 04). Посадова особа 
непогашеної судимості не має, часткою у статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не 
володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 
- Гамана Андрія Вікторовича, начальника управління ДК «Укроборонпром», члена 
Наглядової ради. На посаді члена Наглядової ради Товариства тимчасово 
перебував з 02 січня 2013 року у термін до обрання Наглядової ради Товариства 
черговими загальними зборами АТ УкрНДІАТ (Рішення ДК «Укроборонпром» від 02 
січня 2013 р. згідно з Наказом  № 04). Посадова особа непогашеної судимості не 
має, часткою у статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. 
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- Голуба Василя Тихоновича, помічника Голови правління АТ УкрНДІАТ. На посаді 
члена Наглядової ради Товариства перебував з 25.04.2009 р., призначений на 5 
років до 25 квітня 2014 року (Протокол Загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ від 
25.04.2009 р. № 17). Посадова особа непогашеної судимості не має; володіє 15 
(0,014 % від Статутного капіталу) простими іменними акціями Товариства. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

- Зеленюка Сергія Сергійовича, пенсіонера, останню посада, яку займав – заступник 
Генерального директора Національного космічного агентства України. На посаді 
члена Наглядової ради Товариства перебував з 25.04.2009 р., призначений на 5 
років до 25 квітня 2014 року (протокол Загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ від 
25.04.2009 р. № 17). Посадова особа непогашеної судимості не має, володіє 50 
(0,048 % від Статутного капіталу) простими іменними акціями Товариства. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 2.2. Обрання нового складу Наглядової ради:
 
- Майстренко Віталій Степанович, член Наглядової ради. Посадова особа часткою у 
статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє; освіта вища, закінчив: Київський 
інститут народного господарства, 1991р., економіка і соціологія праці; Національну 
академію державного управління при Президентові України, 2008р., Управління 
суспільним  розвитком; місце роботи – ДК «Укроборонпром», заступник 
Генерального директора; загальний стаж  роботи – 41 рік, останні 5 років працював 
на посаді: заступника директора з економічних питань; голови правління - 
Генерального директора ВАТ «Київський завод «Радар» (2003-2011рр.); начальника 
відділу, директора департаменту промислової політики Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України (2011-2012 рр.), заступника Генерального директора ДК 
«Укроборонпром» (2012 до тепер); непогашеної судимості немає; заборона 
обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня; не є афілійованою 
особою Товариства; акціонерів Товариства, які є афілійованими особами 
Майстренко В.С. не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

- Клименко Артем Ростиславович, член Наглядової ради. Посадова особа часткою у 
статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє; освіта вища, закінчив Національний 
університет «Києво-Могилянська академія», 2004 р., Правознавство, магістр права, 
викладач вищої школи; місце роботи – ДК «Укроборонпром», директор юридичного 
департаменту; загальний стаж роботи – 13 років; останні 5 років працював на посаді 
начальника юридичного відділу ДП СЗГР «Прогрес» (2005-2011 рр.), начальника 
відділу міжнародної судової роботи ДК «Укрспецекспорт» (2011-2012 рр.), директор 
юридичного департаменту ДК «Укроборонпром» (2012 р. – до тепер); непогашеної 
судимості немає; заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю 
відсутня; не є афілійованою особою Товариства; акціонерів Товариства, які є 
афілійованими особами Клименко А.Р. не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

- Гаман Андрій Вікторович, член Наглядової ради. Посадова особа часткою у 
статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє; освіта вища, закінчив Національний 
економічний університет, 1997 р., економіка та управління підприємством, магістр; 
місце роботи – ДК «Укроборонпром», начальник управління; загальний стаж роботи 
– 16 років; останні 5 років працював на посаді начальника відділу Фонду державного 
майна України (1997-2011 рр.), заступника начальника управління ДК 



«Укроборонпром» 2012р.; непогашеної судимості не має; заборона обіймати певні 
посади та займатися певною діяльністю відсутня; не є афілійованою особою 
Товариства; акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Гаман А.В. не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Зеленюк Сергій Сергійович; член Наглядової ради. Має 50 (0,048% від Статутного 
капіталу) простих іменних акцій Товариства; освіта вища, закінчив Київський 
політехнічний інститут, 1973 р., радіотехніка, радіоінженер; місце роботи – член 
Наглядової ради Товариства; загальний стаж  роботи – 51 рік; остання посада – 
заступник  Генерального директора Національного космічного агентства України; 
непогашеної судимості немає; заборона обіймати певні посади та займатися 
певною діяльністю відсутня; не є афілійованою особою Товариства; акціонерів 
Товариства, які є афілійованими особами Зеленюк С.С. не має. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Голуб Василь Тихонович, член Наглядової ради; має 15 (0,014% від Статутного 
капіталу) простих іменних акцій Товариства; освіта вища, закінчив Всесоюзний 
юридичний інститут, м. Москва, 1954р., юрист; місце роботи – АТ УкрНДІАТ, помічник 
Голови правління; загальний стаж роботи - 28 років (без урахування військової 
служби); останні 5 років працював на посаді помічника Голови правління АТ 
УкрНДІАТ; непогашеної судимості не має; заборона обіймати певні посади та 
займатися певною діяльністю у кандидата відсутня; не є афілійованою особою 
Товариства; акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Голуб В.Т. не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 2.3. Відкликання складу Ревізійної комісії Товариства та дострокове 
припинення повноважень її членів:

- Кулик Світлани Василівни, голови Ревізійної комісії, начальника відділу ДК 
«Укроборонпром». Посадова особа непогашеної судимості не має, часткою у 
статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

- Чумак Надії Олександрівни, член Ревізійної комісії, головного державного 
інспектора відділу інвестування у сфері оборони, правоохоронних органів та інших 
органів державного управління Держфінінспекції в м. Києві. Посадова особа у 
зв’язку зі шлюбом змінила прізвище на Бертеньову, непогашеної судимості не має, 
часткою у статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. 

- Гробовець  Олени Миколаївни, член Ревізійної комісії, місце роботи – АТ УкрНДІАТ, 
спеціаліст 2 категорії; загальний стаж  роботи - 14 років; останні 5 років працює на 
АТ УкрНДІАТ на посаді спеціаліста 2 категорії; непогашеної судимості немає; має 3 
(три) прості іменні акції Товариства (0,003% від Статутного капіталу); освіта вища, 
Український державний університет харчових технологій, 2000р., Облік і аудит, 
спеціаліст з обліку і аудиту. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

 2.4. Обрання нового складу Ревізійної комісії:



- Кулик Світлана Василівна, член Ревізійної комісії. Посадова особа часткою у 
статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє; освіта вища, закінчила Київський 
інститут внутрішніх справ МВС України 2005р., правознавство, юрист; місце роботи 
– ДК «Укроборонпром», начальник відділу; загальний стаж  роботи – 16 років; 
останні 5 років працювала на посаді головного спеціаліста, начальника відділу 
Державної казначейської служби України (2004-2012рр.), начальника відділу ДК 
«Укроборонпром» (2012 - до тепер); непогашеної судимості немає; заборона 
обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня; не є афілійованою 
особою Товариства; акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Кулик 
Світлана Василівна не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

- Бертеньова Надія Олександрівна, член Ревізійної комісії. Посадова особа часткою у 
статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє; освіта вища, закінчила Київський 
національний економічний університет ім. В.Гетьмана, державні фінанси, магістр; 
місце роботи – Держфінінспекція в м. Києві, головний державний фінансовий 
інспектор відділу інспектування у сфері оборони, правоохоронних органів та інших 
органів державного управління; загальний стаж  роботи – 8 років; останні 5 років 
працювала на посаді контролера-ревізора Контрольно-ревізійного управління в м. 
Києві (2007 р.), старшого контролера-ревізора, провідного контролера-ревізора 
Контрольно-ревізійного управління в м. Києві (2008), заступника начальника відділу 
Контрольно-ревізійного управління в м. Києві (2009), головного контролера-ревізора 
Контрольно-ревізійного управління в м. Києві (2010), головного контролера-ревізора 
Держфінінспекції в м. Києві (2012 р.), головний державний фінансовий інспектор 
Держфінінспекції в м. Києві (2012 р. до тепер); непогашеної судимості немає; 
заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня; не є 
афілійованою особою Товариства; акціонерів Товариства, які є афілійованими 
особами Бертеньова Н.О. не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

- Гробовець  Олена Миколаївна, член Ревізійної комісії. Посадова особа має 3 (три) 
прості іменні акції Товариства (0,003% від Статутного капіталу); освіта вища, 
Український державний університет харчових технологій, 2000р., Облік і аудит, 
спеціаліст з обліку і аудиту; місце роботи – АТ УкрНДІАТ, спеціаліст 2 категорії; 
загальний стаж роботи - 14 років; останні 5 років працює на АТ УкрНДІАТ на посаді 
спеціаліста 2 категорії; непогашеної судимості немає; заборона обіймати певні 
посади та займатися певною діяльністю відсутня; не є афілійованою особою 
Товариства, акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Гробовець О.М. не 
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 2.5. Обрання Голови правління Товариства.
 
 Черговими загальними зборами акціонерів Товариства Публічного 
акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної 
технології» у зв’язку з закінченням дії Контракту з Головою правління Кривовим Г.О. 
прийняте рішення обрати Головою виконавчого органу Товариства Кривова Георгія 
Олексійовича. 
Кривов Г.О., Голова правління АТ УкрНДІАТ, на протязі останніх 29 років очолює 
науково-дослідну установу авіаційної технології: з 1984 по 1991 рік – начальник 
Української філії Науково-дослідного інституту авіаційної технології та організації 
виробництва (НІАТ) Мінавіапрому СРСР; з 1991 року перебував на посаді директора 
у створеному на базі Філії Українського науково-дослідного інституту (УкрНДІАТ); далі 



з 1994 року – Голова правління у перетвореного вказаного інституту у Відкрите 
акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної 
технології» (ВАТ УкрНДІАТ), яке у 2011 році відповідно до Закону України про 
акціонерні товариства було перейменоване у Публічне акціонерне товариство (АТ 
УкрНДІАТ); володіє часткою у розмірі 4,964% статутного капіталу Товариства (5209 
шт. простих іменних акцій); освіта вища, закінчив Київський політехнічний інститут, 
1973 р., інженер-механік, машини і технології обробки металів тиском; доктор 
технічних наук, професор. Непогашеної судимості немає; заборона обіймати певні 
посади та займатися певною діяльністю відсутня; не є афілійованою особою 
Товариства; Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 3. Підпис.

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

         Голова правління                                       Г.О. Кривов


