Титульний аркуш

20.01.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 20
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правлiння - Генеральний директор



Кривов Георгiй Олексiйович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)


Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2020 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308552
4. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилiвська (Фрунзе) 19-21
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 463-75-75, (044) 482-55-73
6. Адреса електронної пошти: info@ukrniat.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
ukrniat.pat.ua
21.01.2021

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

3. Інформація про посадових осіб емітента
X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

5. Відомості про цінні папери емітента:

    1) інформація про випуски акцій емітента
X
    2) інформація про облігації емітента

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря

8. Інформація про вчинення значних правочинів
X
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

13. Інформація про заміну управителя

14. Інформація про керуючого іпотекою

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

17. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Не складається iнформацiя за пунктами:
2. -  через вiдсутнiсть одержаних лiцензiй на окремi види дiяльностi;
4. - на пiдставi пункту 3 глави 3 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826);
5.2),5.3),5.4) - через вiдсутностi у емiтента облiгацiй; протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв; протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв; 
6. - емiтент участi у створеннi юридичних осiб не брав;
7. - через вiдсутнiсть посади корпоративного секретаря;
9. - у звiтному перiоду емiтентом не було вчинено  правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 - iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв вiдсутня; борговi цiннi папери не випускались; не здiйснювалась конвертацiя цiннних паперiв; нiяких дiй по замiнi управителя; керуючий iпотекой вiдсутнiй;  трансформацiї iпотечних активiв, змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом,  замiна фiнустанови, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, протягом звiтного перiоду не здiйснювалось;
19 - борговi цiннi папери не випускались;
20 - не здiйснювався випуск цiльових цiнних паперiв, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi; 
21 - промiжна фiнзвiтнiсть складена за мiжнародними стандартами;
22 - на пiдставi пункту 3 глави 3 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826); 
23 - промiжна фiнансова звiтнiсть не розглядалась аудитором.








ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї"
2. Дата проведення державної реєстрації
	14.07.1994
3. Територія (область)
	м. Київ
4. Статутний капітал (грн) 
	4197480
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	50,001
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	-
7. Середня кількість працівників (осіб)
	60
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
	71.20 - Технiчнi випробування та дослiдження
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
9. Органи управління підприємства
	1.Загальнi збори  2.Наглядова рада  3.Правлiння  4.Ревiзiйна комiсiя
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа
Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Мiнiстерство машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України  (ЛIКВIДОВАНЕ)
03035, Україна, м. Київ вул. Сурiкова, 3

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:
	-
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України"
2) IBAN
	UA 423223130000002600801282229
3) поточний рахунок
	2600801282229
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
	ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України"
5) IBAN 
UA 423223130000002600801282229
6) поточний рахунок
	2600801282229

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада
	Голова Правлiння - Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Кривов Георгiй Олексiйович
3. Рік народження
	1948
4. Освіта
	Вища, Київський полiтехнiчний iнститут,1972р., машини та технологiя обробки металiв тиском, iнженер-механiк
5. Стаж роботи (років)
	54
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї, 14308552, директор
7. Опис
	Повноваження та обов"язки посадової особи згiдно Статуту. 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 20 квiтня 2018 року (протокол №25) було прийнято рiшення обрати Кривова Г.О. Головою Правлiння - Генеральним директором термiном на 5 (п'ять) рокiв в зв'язку iз закiнченням його повноважень вiдповiдно до Статуту.  
Попереднi посади: Голова Правлiння. 
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Не є афiлiйованою особою Товариства.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1. Посада
	Заступник Голови Правлiння - Генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Крисiн Микола Iванович
3. Рік народження
	1952
4. Освіта
	Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут, 1975р., мiське будiвництво, iнженер-будiвельник
5. Стаж роботи (років)
	50
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї", 14308552, Генеральний директор
7. Опис
	Повноваження та обов"язки посадової особи згiдно Статуту. 
За рiшенням Наглядової ради АТ УкрНДIАТ вiд 04 квiтня 2018 року (протокол №2)  обраний на посаду члена Правлiння Товариства термiном на 3 (три) роки в зв"язку iз закiнченням його повноважень вiдповiдно до Статуту.  
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Не є афiлiйованою особою Товариства.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1. Посада
	Член Правлiння, заст. директора iнституту-керiвник Центру iнжинiрингу, технологiй та систем виробництва
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Матвiєнко Валерiй Андрiйович
3. Рік народження
	1944
4. Освіта
	Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, 1968р., лiтакобудування, iнженер-механiк
5. Стаж роботи (років)
	59
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Вiдкрите акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї", 14308552,  директор Центру механiзованих технологiй та iнструменту
7. Опис
	Повноваження та обов"язки посадової особи згiдно Статуту.
За рiшенням Наглядової ради АТ УкрНДIАТ вiд 04 квiтня 2018 року (протокол №2) обраний на посаду члена Правлiння Товариства термiном на 3 (три) роки в зв"язку iз закiнченням його повноважень вiдповiдно до Статуту.
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Не є афiлiйованою особою Товариства.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1. Посада
	Член Правлiння, директор з фiнансово-економiчних питань
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Тимошенко Тетяна Миколаївна
3. Рік народження
	1978
4. Освіта
	Вища, Одеська Державна академiя харчових технологiй, 2001р., облiк та аудит, економiст
5. Стаж роботи (років)
	18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї", 14308552,  головний бухгалтер
7. Опис
	Повноваження та обов"язки посадової особи згiдно Статуту.
За рiшенням Наглядової ради АТ УкрНДIАТ вiд 04 квiтня 2018 року (протокол №2) обрана на посаду члена Правлiння Товариства термiном на 3 (три) роки в зв"язку iз закiнченням її повноважень вiдповiдно до Статуту. 
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Не є афiлiйованою особою Товариства.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1. Посада
	Голова Наглядової ради, представник Державного концерну "Укроборонпром"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Корж Руслан  Адольфович
3. Рік народження
	1967
4. Освіта
	Вища, Київський державний Унiверситет iм. Т.Г.Шевченка, 1990р.,  мiжнароднi економiчнi вiдносини, економiст-мiжнародник
5. Стаж роботи (років)
	29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Iнтермарк Авто", радник
7. Опис
	Вiдповiдно до наказу Державного концерну "Укроборонпром" вiд 28.09.2020 року №395 "Про змiну представникiв ДК "Укроборонпром" у Наглядовiй радi ПАТ "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї" представника Концерну - члена Наглядової ради Товариства Коржа Руслана Адольфовича ЗАМIНЕНО.
Корж Р.А.був призначений до складу Наглядової ради Товариства наказом Державного концерну "Укроборонпром" вiд 26.11.2019 року №321.


1. Посада
	член Наглядової ради, акцiонер Товариства
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Зеленюк Сергiй Сергiйович
3. Рік народження
	1944
4. Освіта
	Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, 1973р., радiотехнiка, радiоiнженер
5. Стаж роботи (років)
	54
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Нацiональне космiчне агентство України, заступник Генерального директора
7. Опис
	Повноваження посадової особи згiдно Статуту. 
Членом Наглядової ради АТ УкрНДIАТ обраний рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ УкрНДIАТ вiд 24.03.2017р. (протокол №24). 
Володiє 50 акцiями емiтента, що становить 0,048% статутного капiталу. 
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Не є афiлiйованою особою Товариства.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1. Посада
	член Наглядової ради, представник Державного концерну "Укроборонпром"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Бондар Роман Володимирович
3. Рік народження
	1982
4. Освіта
	Вища, Нацiональна академiя управлiння, 2004р., фiнанси, магiстр з фiнансiв
5. Стаж роботи (років)
	8
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Телент Едвайзорс", виконавчий директор
7. Опис
	Вiдповiдно до наказу Державного концерну "Укроборонпром" вiд 28.09.2020 року №395 "Про змiну представникiв ДК "Укроборонпром" у Наглядовiй радi ПАТ "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї" представника Концерну - члена Наглядової ради Товариства Бондаря Романа Володимировича ЗАМIНЕНО.
Бондар Р.В. був призначений до складу Наглядової ради Товариства наказом Державного концерну "Укроборонпром" вiд 26.11.2019 року №321.


1. Посада
	Голова Ревiзiйної комiсiї, представник Державного концерну "Укроборонпром"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Кулик Свiтлана Василiвна
3. Рік народження
	1979
4. Освіта
	Вища, Київський iнститут внутрiшнiх справ МВС України, правознавство, юрист
5. Стаж роботи (років)
	23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Державна казначейська служба України, начальник вiддiлу
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту. 
На момент призначення обiймала посаду начальника вiддiлу управлiння корпоративними правами ДК "Укроборонпром".     
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ УкрНДIАТ вiд 24.03.2017р. (протокол №24) обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства на новий термiн . 
За рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 28.03.2017р. (протокол №3) обрана Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Не є афiлiйованою особою Товариства.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1. Посада
	член Ревiзiйної комiсiї, представник Пiвнiчного офiсу Держаудитслужби
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Пономаренко Олександр Сергiйович
3. Рік народження
	1985
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	9
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Державна фiнансова iнспекцiя в м. Києвi, провiдний держфiнiнспектор
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту. 
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ УкрНДIАТ вiд 24.03.2017р. (протокол №24) обраний членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
На момент обрання обiймав посаду головного державного аудитора Пiвнiчного офiсу Держаудитслужби . 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Не є афiлiйованою особою Товариства.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1. Посада
	член Ревiзiйної комiсiї, акцiонер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Березорудська Валентина Iванiвна
3. Рік народження
	1957
4. Освіта
	професiйно-технiчна, Авiацiйний технiкум у м. Києвi , 1978р., планування на пiдприємствах машинобудiвної промисловостi, технiк-плановик
5. Стаж роботи (років)
	47
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АТ УкрНДIАТ, 14308552, Референт
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту. 
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ УкрНДIАТ вiд 24.03.2017р. (протокол №24) обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Володiє 3 акцiями Товариства, що становить 0,003% статутного капiталу. 
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Не є афiлiйованою особою Товариства.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1. Посада
	головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Гриценко Ольга Олександрiвна
3. Рік народження
	1986
4. Освіта
	Вища, Нацiональний унiверситет харчових технологiй, 2008р., магiстр з зовнiшньо-економiчної дiяльностi
5. Стаж роботи (років)
	12
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АТ УкрНДIАТ, 14308552, заступник головного бухгалтера
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи вiдповiдно до  посадової iнструкцiї. 
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Не є афiлiйованою особою Товариства.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1. Посада
	член Наглядової ради, представник Державного концерну "Укроборонпром"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Абрамова Ольга Олексiївна
3. Рік народження
	1981
4. Освіта
	Вища, Донецький нацiональний унiверситет, 2004р., правознавство, магiстр з правознавства
5. Стаж роботи (років)
	19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Державний концерн "Укроборонпром", -, заступник директора департаменту безпеки
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту. 
Призначена до складу Наглядової ради Товариства наказом Державного концерну "Укроборонпром" вiд 14.04.2020 року №134 на замiну члена Наглядової ради Берчiя Олександра Володимировича, призначеного до складу Наглядової ради як представник Державного концерну "Укроборонпром" наказом Державного концерну "Укроборонпром" вiд 26.11.2019 року №321.  
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Не є афiлiйованою особою Товариства.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1. Посада
	Голова Наглядової ради, представник Державного концерну "Укроборонпром"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Найєм Мустафа-Масi
3. Рік народження
	1981
4. Освіта
	Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут", 2004р., Iнформацiйно-вимiрювальнi системи, iнженер-електронiк; Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, 2019р., правознавство, юрист
5. Стаж роботи (років)
	12
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	апарат Верховної Ради України,  народний депутат України
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту. 
Призначений до складу Наглядової ради Товариства наказом Державного концерну "Укроборонпром" вiд 28.09.2020 року №395 на замiну члена Наглядової ради - представника Державного концерну "Укроборонпром"  Бондаря Романа Володимировича .
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Не є афiлiйованою особою Товариства.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1. Посада
	член Наглядової ради, представник Державного концерну "Укроборонпром"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Григоренко Олександр Миколайович
3. Рік народження
	1988
4. Освіта
	Вища, Нацiональна юридична академiя України iменi Ярослава Мудрого, 2010р., Правознавство, юрист, магiстр; Державний вищий навчальний заклад "Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана", 2017р., Мiжнародна економiка, економiст,
5. Стаж роботи (років)
	15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "Завод "Маяк",  заступник генерального директора з розвитку
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту. 
Призначений до складу Наглядової ради Товариства наказом Державного концерну "Укроборонпром" вiд 28.09.2020 року №395 на замiну члена Наглядової ради - представника Державного концерну "Укроборонпром"  Коржа Руслана Адольфовича.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Не є афiлiйованою особою Товариства.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер 
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
05.08.2010
625/1/10
ДКЦПФР
UA4000081434
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
40
104937
4197480
100
Опис
Торгiвля акцiями Товариства на  внутрiшнiх  та  зовнiшнiх ринках не здiйснюється;

Рiшенням АТ "Фондова бiржа ПФТС" №190124/00002 вiд 24 сiчня 2019 року, на пiдставi пункту 5.26.10 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" цiннi папери АТ УкрНДIАТ виключенi з Бiржового списку, до якого були включенi у 2011 роцi за iнiцiативою Товариства.

X. Інформація про вчинення значних правочинів
№ з/п
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата вчинення правочину
Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку 
URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
15.12.2020
Наглядова рада
10 705
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Опис:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї"  на засiданнi, яке вiдбулося 15 грудня 2020 року (протокол №8), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, зокрема укладання договору оренди з Приватним акцiонерним товариством "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти".
     Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства -  10 705 тис.грн.
     Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 87 027 тис.грн.
     Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 12,3%.
     Загальна кiлькiсть голосiв - 3 (три).
     Кiлькiсть голосiв, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 3 (три). 
     Кiлькiсть голосiв, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0 (нуль).
     Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.


