
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 Г.О. 

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

  
М.П. 

 

29.05.2017 

(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, 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 29.05.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 101 Вiдомостi НКЦПФР 31.05.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці ukrniat.pat.ua в мережі Інтернет 29.05.2017 

 
(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 

29.05.2017 
припинено 

повноваження 

Головний 

бухгалтер 

Тимошенко Тетяна 

Миколаївна  
0.003 

Зміст інформації: 

У вiдповiдностi до змiн у штатному розписi, наказом Голови правлiння-Генерального директора Публiчного акцiонерного товариства 

«Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї» вiд 29.05.2017р. №20/к Тимошенко Тетяна Миколаївна, головний бухгалтер 

Товариства, переведена з 01.06.2017р. на посаду директора з фiнансово-економiчних питань, на пiдставi заяви. 

На посадi головного бухгалтера АТ УкрНДIАТ перебувала з 27.10.2004р. Володiє 3 простими iменними акцiями АТ УкрНДIАТ, що становить 

0,003% вiд статутного капiталу Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi не має. Заборона обiймати певнi посади та займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. Не є афiлiйованою 

особою Товариства. 

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

29.05.2017 призначено 
Головний 

бухгалтер 

Гриценко Ольга 

Олександрiвна   
0 

Зміст інформації: 

У вiдповiдностi до змiн у штатному розписi, наказом Голови правлiння-Генерального директора Публiчного акцiонерного товариства 

«Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї» вiд 29.05.2017р. №20/к Гриценко Ольга Олександрiвна, заступник головного 

бухгалтера, переведена з 01.06.2017р. на посаду головного бухгалтера, на пiдставi заяви. 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв - бухгалтер 1 категорiї (з 29.10.2010р. по 23.04.2013р.), заступник головного 

бухгалтера АТ УкрНДIАT (з 23.04.2013р. до т.ч.). 

Часткою у статутному капiталi не володiє. 

Посадова особа непогашеної судимостi не має. Заборона обiймати певнi посади та займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. Не є афiлiйованою 

особою Товариства. 

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

 


