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ІІ. Текст повідомлення 
07.04.2017 року річнимизагальнимзборамиакціонерівПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

«УКРКРАНЕНЕРГО» (далі – Товариство) (Протокол № 17) прийняторішення про припинення  

повноважень Голови та членів правління Товариства, створеннякомісії з 

припиненняТовариства та обранняїї персонального складу. Такі рішення прийняті у 

зв’язку з прийняттям рішення про  припинення ПрАТ«ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО»шляхом 

перетворення уТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО». На 

посадиГолови та членів правліннязамiстьосіб, повноваження яких припинено,нiкого не 

призначено у зв’язку з тим, що повноваженнящодоуправління   справамиТовариства 

переходятьдоКомісії  з  припинення з моменту їїпризначення. 

1)Припинено повноваження Головиправлiння– директора Товариства Мiкулiна 

ГеоргіяОлексiйовича.  Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.Володіє пакетом акцій 

Товариства у розмірі 27,5751% від загальної кількості акцій,непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має.Перебував на посадіп’ять років. 

2)Припинено повноваження членаправлiнняТовариства ЧмиряЮрiяВiкторовича.  Згоди на 

розкриття своїх паспортних даних не надав.Не володіє акціями Товариства, непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посадіп’ять років. 

3)Припинено повноваження членаправлiнняТовариства КитайгориIгораМиколайовича.  Згоди на 

розкриття своїх паспортних даних не надав.Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 0,4494% 

від загальної кількості акцій,непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має.Перебував на посадішість років. 

4)Припинено повноваження членаправлiнняТовариства Гребенюк Алли Володимирiвни.  Згоди 

на розкриття своїх паспортних даних не надала.Не володіє акціями Товариства,непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.Перебувала на посадівісім років. 

5)Припинено повноваження членаправлiнняТовариства ВереiтiноваОлександраIвановича.  Згоди 

на розкриття своїх паспортних даних не надав.Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 

0,5334% від загальної кількості акцій,непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має.Перебував на посаді шість років. 

6)Припинено повноваження членаправлiнняТовариства ОлiйникаГригорiяОлександровича.  

Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 

0,0405% від загальної кількості акцій,непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має.Перебував на посаді два роки. 

7)Припинено повноваження членаправлiнняТовариства Лисих Алли Iванiвни.  Згоди на 

розкриття своїх паспортних даних не надала.Не володіє акціями Товариства,непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.Перебувала на посадіп’ять років. 

8)ОбраноГоловоюКомісії з припинення Товариства МікулінаГеоргiяОлексiйовича. Згоди на 

розкриття своїх паспортних даних не надав.Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 27,5751% 

від загальної кількості акцій, непогашеноїсудимості за корисливі та посадові злочини не 



має.Призначений на строк – до повного закінчення процедури припиненняТовариства шляхом 

йогоперетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Протягом  останніх п’яти років 

обіймав посаду Головиправлiння– директора ПрАТ«ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО»(попереднє 

найменування: ПАТ «ПТКI «УКРКРАНЕНЕРГО»). 

9)Обрано членомКомісії з припинення Товариства Лисих АллуIванiвну. Згоди на розкриття своїх 

паспортних даних не надала.Не володіє акціями Товариства,непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має.Призначена на строк – до повного закінчення процедури 

припиненняТовариства шляхом йогоперетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 

Протягом  останніх п’яти років обіймала посаду членаправлiння, головного бухгалтера 
ПрАТ«ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО»(попереднє найменування: ПАТ «ПТКI «УКРКРАНЕНЕРГО»). 

10)Обрано членомКомісії з припинення Товариства Гребенюк АллуВолодимирівну. Згоди на 

розкриття своїх паспортних даних не надала.Не володіє акціями Товариства,непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.Призначена на строк – до повного закінчення 

процедури припиненняТовариства шляхом йогоперетворення у товариство з обмеженою 

відповідальністю. Протягом  останніх п’яти років обіймала посади: завiдувач планово-

економiчного вiддiлу, член ПравлiнняПрАТ «ПТКI «УКРКРАНЕНЕРГО» (попереднє 

найменування: ПАТ «ПТКI «УКРКРАНЕНЕРГО»). 

11)Обрано членомКомісії з припинення Товариства ПавловаСергіяМиколайовича. Згоди на 

розкриття своїх паспортних даних не надав.Не володіє акціями Товариства,непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має.Призначений на строк – до повного закінчення процедури 

припиненняТовариства шляхом йогоперетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 

Протягом  останніх п’яти років обіймав посаду завідувача секторомПрАТ«ПТКІ 

«УКРКРАНЕНЕРГО»(попереднє найменування: ПАТ «ПТКI «УКРКРАНЕНЕРГО»). 

 

ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

2. Голова Комісії з припинення 

ПрАТ «ПТКІ 

«УКРКРАНЕНЕРГО» 
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