
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Голова правлiння – 

Генеральний директор 
      Кривов Георгiй Олексiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

27.03.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї»  

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, б. 19-21 

4. Код за ЄДРПОУ 

14308552 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 463-75-75 (044) 455-93-93 

6. Електронна поштова адреса 

info@ukrniat.com 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.03.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №30 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 30.03.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.ukrniat.pat.ua в мережі Інтернет 30.03.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

24.03.2017 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Гурак Денис Дмитрович 
 

0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24), припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Гурака 

Дениса Дмитровича, представника Державного концерну «Укроборонпром», який перебував на посадi Голови Наглядової ради з 24.04.2015р. 

Посадова особа непогашеної судимостi не має, часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних. 

24.03.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Гаман Андрiй Вiкторович 
 

0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24), припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Гамана 

Андрiя Вiкторовича, представника Державного концерну «Укроборонпром», який перебував на посадi члена Наглядової ради з 24.04.2015р. 

Посадова особа непогашеної судимостi не має, часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних. 

24.03.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Клименко Артем 

Ростиславович  
0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24), припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Клименка 

Артема Ростиславовича, представника Державного концерну «Укроборонпром», який перебував на посадi члена Наглядової ради з 24.04.2015р. 

Посадова особа непогашеної судимостi не має, часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних. 

24.03.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Зеленюк Сергiй 

Сергiйович  
0.048 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24), припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Зеленюка 

Сергiя Сергiйовича, який перебував на посадi члена Наглядової ради з 24.04.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi не має. Володiє 50 

простими iменними акцiями Товариства, що становить 0,048% вiд статутного капiталу. Посадова особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних. 

24.03.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Голуб Василь Тихонович 
 

0.014 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24), припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Голуба 

Василя Тихоновича, який перебував на посадi члена Наглядової ради з 24.04.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi не має. Володiє 15 

простими iменними акцiями Товариства, що становить 0,014% вiд статутного капiталу. Посадова особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

24.03.2017 
припинено 

повноваження 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Кулик Свiтлана Василiвна 
 

0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24), припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства, 

представника Державного концерну «Укроборонпром» Кулик Свiтлани Василiвни, яка перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 

11.09.2013р. Посадова особа непогашеної судимостi не має, часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не надала згоду на 

розкриття паспортних даних. 

24.03.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Бертеньова Надiя 

Олександрiвна  
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24), припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, 

представника Державної фiнансової iнспекцiї Бертеньової Надiї Олександрiвни, яка перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 11.09.2013р. 

Посадова особа непогашеної судимостi не має, часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних. 

24.03.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Гробовець Олена 

Миколаївна  
0.003 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24), припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Гробовець 

(пiсля вступу до шлюбу – Янковська) Олени Миколаївни, яка перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 11.09.2013р. Посадова особа 

непогашеної судимостi не має. Володiє 3 простими iменними акцiями Товариства, що становить 0,003% вiл статутного капiталу. Посадова 

особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

24.03.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Гурак Денис Дмитрович 
 

0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24) обрано члена Наглядової ради, представника Державного концерну 

«Укроборонпром» Гурака Дениса Дмитровича. Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа обрана термiном на 1 рiк. Останнi 5 

рокiв працював на посадi: директора Фiлiї «ДНЦ з НВ/ДП ДП «УФIЯ» (2010-2014р.р.), заступника Генерального директора iз 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi ДК «Укроборонпром» (з 2014р. до тепер); непогашеної судимостi немає, заборона обiймати певнi посади та 

займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; не є афiлiйованою особою Товариства; акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Гурака 

Д.Д., немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

24.03.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Гаман Андрiй Вiкторович 
 

0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24) обрано члена Наглядової ради, представника Державного концерну 

«Укроборонпром» Гамана Андрiя Вiкторовича. Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа обрана термiном на 1 рiк. Останнi 5 

рокiв працював на посадi начальника вiддiлу Фонду державного майна України (1997-2012р.р.), начальника управлiння ДК «Укроборонпром» 

(з 2012р. до тепер); непогашеної судимостi немає, заборона обiймати певнi посади та займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; не є афiлiйованою 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

особою Товариства; акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Гамана А.В., немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних. 

24.03.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Зеленюк Сергiй 

Сергiйович  
0.048 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24) обрано члена Наглядової ради, акцiонера Зеленюка Сергiя Сергiйовича; 

володiє 50 простими iменними акцiями АТ УкрНДIАТ, що становить 0,048% вiд статутного капiталу Товариства. Посадова особа обрана 

термiном на 1 рiк. Остання посада, яку займав – заступник Генерального директора Нацiонального космiчного агентства України; на даний час 

пенсiонер; непогашеної судимостi немає; заборона обiймати певнi посади та займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; не є афiлiйованою особою 

Товариства; акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Зеленюка С.С., немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних. 

24.03.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Голуб Василь Тихонович 
 

0.014 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiй» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24) обрано члена Наглядової ради, акцiонера Голуба Василя Тихоновича, 

володiє 15 простими iменними акцiями АТ УкрНДIАТ, що становить 0,014% вiд статутного капiталу Товариства. Посадова особа обрана 

термiном на 1 рiк. Останнi 5 рокiв працює на посадi помiчника Голови правлiння – Генерального директора Товариства; непогашеної судимостi 

немає; заборона обiймати певнi посади та займатися певною дiяльнiстю у кандидата вiдсутня; не є афiлiйованою особою Товариства; акцiонерiв 

Товариства, якi є афiлiйованими особами Голуба В.Т., немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

24.03.2017 обрано Член Кулик Свiтлана Василiвна 
 

0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24) обрано члена Ревiзiйної комiсiї, представника Державного концерну 

«Укроборонпром» Кулик Свiтлану Василiвну. Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. Останнi 5 

рокiв працювала на посадi начальника вiддiлу ДК «Укроборонпром» (2012-2015р.р.), заступника начальника управлiння (з 2015р. до тепер); 

непогашеної судимостi немає; заборона обiймати певнi посади та займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; не є афiлiйованою особою 

Товариства; акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Кулик С.В., немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних. 

24.03.2017 обрано 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Пономаренко Олександр 

Сергiйович  
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24) обрано члена Ревiзiйної комiсiї, представника Пiвнiчного офiсу 

Держаудитслужби, головного державного аудитора Пономаренка Олександра Сергiйовича. Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова 

особа обрана термiном на 3 роки. Останнi 5 рокiв працював на посадi старшого контролера-ревiзора, старшого держфiнiнспектора, провiдного 

держфiнiнспектора Держфiнiнспекцiї в м. Києвi (2011-2015р.р.), головного державного аудитора Пiвнiчного офiсу Держаудитслужби (з 2016р. 

до тепер); непогашеної судимостi немає; заборона обiймати певнi посади та займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; не є афiлiйованою особою 

Товариства; акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Пономаренка О.С., немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. 

24.03.2017 обрано 
Член 

Ревiзiйної 

Березорудська Валентина 

Iванiвна  
0.003 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

комiсiї 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної 

технологiї» (АТ УкрНДIАТ) вiд 24 березня 2017 року (протокол №24) обрано члена Ревiзiйної комiсiї Березорудську Валентину Iванiвну, 

акцiонера - володiє 3 простими iменними акцiями АТ УкрНДIАТ, що становить 0,003% вiд статутного капiталу Товариства. Посадова особа 

обрана термiном на 3 роки. Останнi 5 рокiв працює на посадi референта АТ УкрНДIАТ; непогашеної судимостi немає; заборона обiймати певнi 

посади та займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; не є афiлiйованою особою Товариства; акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами 

Березорудської В.I., немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 


