
До уваги акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ»! 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
 

I. Загальні відомості  
 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛОВНИЙ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 13504966 

3. Місцезнаходження: 87535 м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, 1. 

4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 517713; 538931. 

5. Електронна поштова адреса: info@gskti.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.gskti.pat.ua 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог 

глави 2 розділу ІІІ цього Положення  

Зміна складу посадових осіб емітента 
 

II. Текст повідомлення 

  
Посадова особа Сердюк Юрій Дмитрович (паспорт: серія ВВ номер 453583 виданий 29.05.1998 р. 

Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області), яка займала посаду 

Генерального директора ПАТ "ГСКТІ" звільнена. 

Рішення про звільнення прийнято  Наглядовою радою Товариства 18.04.2014 р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Наглядової ради № 3/14  від 18.04.2014р. 

Рішення про звільненя прийнято у зв'язку з закінченням терміну повноважень відповідно до Статуту 

та трудового контракту. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3(три) 

роки. 

 

Посадова особа Сердюк Юрій Дмитрович (паспорт: серія ВВ номер 453583 виданий 29.05.1998 р. 

Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області), призначена на посаду 

Генерального директора ПАТ "ГСКТІ". 

Рішення про призначення  прийнято Наглядовою радою Товариства 18.04.2014р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Наглядової ради ПАТ "ГСКТІ" № 3/14 

від 18.04.2014р.  

У зв'язку з закінченням строку повноважень Генерального директора Товариства відповідно до  

трудового контракту та Статуту, Наглядова рада  прийняла рішення про призначення  Сердюка  Ю.Д. 

на посаду Генерального директора  ПАТ "ГСКТІ" на другий термін. 

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 

(три) роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: в.о. Голови 

правління ПАТ "ГСКТІ", генеральний директор ПАТ "ГСКТІ". 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

 

Генеральний директор ПАТ "ГСКТІ"                                           Сердюк Ю.Д. 

                                                                                                              

                                                                                                           22.04.2014р. 

 

 


