
ПОВІДОМЛЕННЯ
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 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: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення.

Відповідно до п. 12.8 статті 12 Статуту  Публічного акціонерного товариства «Український 
науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – АТ УкрНДІАТ) Ревізійна комісія 
Товариства на своєму  засіданні (протокол № 1 від 20.09.2013 р.) прийняла рішення: із 
обраного Загальними зборами акціонерів Товариства складу  Ревізійної комісії (протокол № 
21 від 11.09.2013 р.) призначити головою Ревізійної комісії АТ УкрНДІАТ члена Комісії – 
представника акціонера Державний концерн «Укроборонпром» Кулик Світлану  Василівну. 
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 
ка значейсько ї служби Укра їни ( 2 0 0 4 - 2 0 1 2рр . ) , начальника в і дд і лу  ДК 
«Укроборонпром» (2012 - до цього часу); 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.

3. Підпис

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

Т.в.о. Голови правління – 
генерального директора АТ УкрНДІАТ                                                               М.І. Крисін
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