
ВІДОМОСТІ  
про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення  
дії 

Зміни 
(призначено, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище, ім’я, 
по батькові або 

повне 
найменування 
юридичної 
особи 

Паспортні дані 
фізичної особи  
(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Розмір 
частки в 
статутному 
капіталі 
емітента  

(у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
 обрано Заступник  

Голови правління 
– Генерального 
директора 

Крисін  
Микола 
Іванович 

Не заповнюється 0,000 

 обрано Член  
Правління 

Тимошенко 
Тетяна 

Миколаївна 

Не заповнюється 0,003 

Зміст інформації: 
За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український науково-
дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ) від  19.03.2015 р. (протокол № 1) обрано 
на посаду члена правління терміном на 3 роки Тимошенко Тетяну Миколаївну у зв’язку із 
закінченням її повноважень відповідно до Статуту. ЇЇ частка в статутному капіталі Товариства 
складає 0,003 відсотка. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний 
бухгалтер ВАТ УкрНДІАТ, Головний бухгалтер АТ УкрНДІАТ. Посадова особа обрана терміном 
на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати 
певні посади та займатися певною діяльністю відсутня. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 
 

Зміст інформації: 

За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український                                 
науково-дослідний інститут авіаційної технології (АТ УкрНДІАТ) від 19.03.2015 р. (протокол № 
1) обрано на посаду заступника Голови правління – Генерального директора АТ УкрНДІАТ 
терміном на 3 роки Крисіна Миколу Івановича в зв’язку з закінченням його повноважень 
відповідно до Статуту. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: генеральний директор      ВАТ УкрНДІАТ, заступник 
Голови правління – Генерального директора АТ УкрНДІАТ. Посадова особа обрана терміном на 
три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати 
певні посади та займатися певною діяльністю відсутня. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 
 обрано Член  

Правління 
Матвієнко 
Валерій 

Андрійович 

Не заповнюється 2,494 

Зміст інформації: 
За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український науково-
дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ) від  19.03.2015 р. (протокол № 1) 
обрано на посаду члена правління терміном на 3 роки Матвієнка Валерія Андрійовича у зв’язку із 
закінченням його повноважень відповідно  до Статуту. Його частка в статутному капіталі 
Товариства складає 2,494 відсотка. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
заступник директора інституту - керівник ЦМТІ ВАТ УкрНДІАТ, АТ УкрНДІАТ. Посадова особа 
обрана терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; 
заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. 



 

 
 
 
Дата 

вчинення  
дії 

Зміни 
(призначено, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище, ім’я, 
по батькові або 

повне 
найменування 
юридичної 
особи 

Паспортні дані 
фізичної особи  
(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Розмір 
частки в 
статутному 
капіталі 
емітента  

(у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
 припинення 

повноважень 

Голова  
Наглядової  
ради 

Майстренко 
Віталій 

Степанович 

Не заповнюється 0,000 

Зміст інформації: 
За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український Науково-
дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ) від 19.03.2015 р. (протокол № 1) у 
зв’язку з кадровими змінами, які відбулися в ДК «Укроборонпром» – органу, що управляє 
корпоративними правами держави в АТ УкрНДІАТ припинено повноваження Голови Наглядової 
ради АТ УкрНДІАТ Майстренка Віталія Степановича (відкликано його з посади), який перебував 
на посаді з 02.01.2013р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
 обрано Голова 

Наглядової  
ради 

Гаман  
Андрій 

Вікторович 

 0,000 

Зміст інформації: 
За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український Науково-
дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ) від 19.03.2015 р. (протокол № 1) у 
зв’язку з кадровими змінами, які відбулися в ДК «Укроборонпром» – органу, що управляє 
корпоративними правами держави в АТ УкрНДІАТ обрано Головою Наглядової ради АТ 
УкрНДІАТ Гамана Андрія Вікторовича, начальника Управління ДК «Укроборонпром» на термін 
повноважень діючого складу Наглядової ради. Попередня посада, яку займав Гаман А.В. – 
начальник відділу ФДМУ, з      02.01. 2013 р. був призначений і виконував повноваження і 
обов’язки члена Наглядової ради згідно Статуту АТ УкрНДІАТ. Не володіє часткою в статутному 
капіталі АТ УкрНДІАТ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
 

 

ІІІ. Підпис 

 

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

 

Голова правління –                                 
Генеральний  директор                                                                        Г.О. Кривов 
АТ УкрНДІАТ               


