
 

До уваги акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «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 

 

ІІ. Текст повідомлення  
 

1. Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНИЙ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» які відбулися 

15.04.2016р.(протокол №18 вiд 15.04.2016 р.) було прийняте рiшення про: 

      - припинення повноваження Голови Наглядової ради Малюги Андрiя Олександровича         

( паспортні дані ВА 573459 20.12.1996 Iллiчiвським РВ Марiупольського ГУ УМВС України в 

Донецькiй областi), на пiдставi особистої заяви. Рiшення прийнято у зв'язку iз внесенням змiн до 

Статуту Товариства, та збiльшенням кiлькiсного складу членiв Наглядової ради до двох членiв. 

Повноваження діючого складу Наглядової ради припиняються з дня державної реєстрації нової 

редакції Статуту Товариства. Посадова особа часткою в статутному капiталi Товариства не 

володiє.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Фiнансовий директор, 

Голова Наглядової ради. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14.04.2015р. 

   - обрати Членом Наглядової ради Товариства Малюгу Андрiя Олександровича (паспорт: 

серiя ВА номер 573459 виданий 17.12.1996 р. Iллiчiвським РВ Марiупольського ГУ УМВС 

України в Донецькiй областi). Дія повноважень члену Наглядової ради наберають чинності з дня 

державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.  Строк, на який обрано посадову особу - 

3 (три) роки. Посадова особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi 

обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Фiнансовий директор, Голова Наглядової 

ради. )    обрано  Член Наглядової ради Бутирiн Олег Вiкторович (паспорт ВА 573459  17.12.1996 

Iллiчiвський РВ Марiупольського ГУ УМВС України в Донецькiй областi)  Розмір частки в 

статутному капіталі емітента (у відсотках) 0% 

   -  обрати Членом Наглядової ради Товариства Бутирiна Олега Вiкторовича (паспорт: серiя ВВ 

номер 156764 виданий 24.11.1997 р. Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУУМВС 

України в Донецькiй областi). Дія повноважень члену Наглядової ради наберають чинності з дня 

державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.  

Строк, на який обрано посадову особу - 3 (три) роки.  

Посадова особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  



Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора з 

правових питань ТОВ "МЦСР", Член Наглядової ради. 

 

III. Підпис  
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. 

  19.04.2016 р. 

 

 

  


