
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую  ідентичність  електронної  та
паперової  форм  інформації,  що  подається  до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття  в  загальнодоступній  інформаційній
базі даних Комісії. 

Директор    Карявка Володимир Михайлович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
20.07.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДIАГНОСТИЧНИЙ
ЦЕНТР"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

50025, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Артилеристiв, буд. 3 прим. 10

4. Код за ЄДРПОУ

19439299

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 404 90 53 (056) 404 90 53 

6. Електронна поштова адреса

zvitnist@nvdc.biz

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.07.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано
у*

№ 135 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

20.07.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці

nvdc.biz в мережі Інтернет 20.07.2017

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення

дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано

або припинено
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір
частки в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

18.07.2017
припинено

повноваження
Технiчний
директор

Карявка Вiктор
Володимирович

д/в д/в
д/в

15.00

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДIАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»,
якi вiдбулись 18.07.2017 року, у зв`язку iз внесенням змiн до Статуту Товариства та змiною структури штатного розкладу ПрАТ «НВДЦ» 
прийнято рiшення про припиненя повноваженнь Технiчного директора Товариства Карявки Вiктора Володимировича. Карявка В.В. перебував 
на посадi Технiчного директора Товариства з 01.01.2008 року впродовж строку у 9 рокiв 6 мiсяцiв та 18 днiв. Посадова особа володiє 3 штуками 
простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 15,00 грн, що становить 15,00 % статутного капiталу ПрАТ «НВДЦ». 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду Технiчного директора Товариства нiкого не призначено (не обрано).

18.07.2017
припинено

повноваження

Директор
Київської

фiлiї 

Карявка Ярослав
Володимирович

д/в д/в
д/в

10.00

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДIАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»,
якi вiдбулись 18.07.2017 року, у зв`язку iз внесенням змiн до Статуту Товариства та змiною структури штатного розкладу ПрАТ «НВДЦ» 
прийнято рiшення про припиненя повноваженнь Директора Київської фiлiї Товариства Карявки Ярослава Володимировича. Карявка Я.В. 
перебував на посадi Директора Київської фiлiї Товариства з 01.08.2008 року впродовж строку у 8 рокiв 11 мiсяцiв та 18 днiв. Посадова особа 
володiє 2 штуками простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 10,00 грн, що становить 10,00 % статутного капiталу 
ПрАТ «НВДЦ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду Директора Київської фiлiї Товариства нiкого не призначено (не 
обрано).
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