
Титульний аркуш 

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

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.
28.04.2017

(дата)

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Науково-виробничий дiагностичний центр"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

19439299

4. Місцезнаходження

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

5. Міжміський код, телефон та факс

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

6. Електронна поштова адреса

zvitnist@nvdc.biz

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
25.04.201

7

(дата)

2. Річна інформація 
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку" № 81

 28.04.201
7



(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці nvdc.biz
в мережі 
Інтернет

28.04.201
7

 
(адреса 
сторінки)  (дата)



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. 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

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів



8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

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

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

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

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 
які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)



32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. 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)



34. Примітки  
1. Приватне акцiонерне товариство «Науково-виробничий дiагностичний центр» є емiтентом, 
який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i не здiйснював публiчного 
(вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. З огляду на це, керуючись приписами пiдпункту 2 
пункту 1 глави 4 Роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв», затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., Товариством не 
розкривається наступна iнформацiя зазначена у змiсiтi, а саме:  
- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 
часток, паїв);  
- Iнформацiя про дивiденди; 
- Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; 
- Опис бiзнесу; 
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; 
- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям 
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 
зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду 
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення 
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття 
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду 
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, 
якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року  
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 
якi включено до складу iпотечного покриття  
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; 
- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв; 
- Основнi вiдомостi про ФОН; 
- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; 
- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; 
- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;  
- Правила ФОН; 
- Текст аудиторського висновку (звiту). 
2. Емiтент не складає рiчну фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку.  
3. Емiтент не здiйснював закритого (приватного) розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств 
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будiвництва, з огляду на це Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається. 
4. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. З огляду на це вiдомостi щодо 
участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються.  
5. Посада корпоративного секретаря у товариствi не вводилась. З огляду на це iнформацiя 
щодо посади корпоративного секретаря не надається. 
6. Товариство не користувалось послугами рейтингових агентств та не проводило визначення 
рейтиногової оцiнки емiтента або його цiнних паперiв. З огляду на це iнформацiя про 
рейтингове агентство не надається.  
7. Товариство є емiтентом, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i не 





III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Науково-виробничий дiагностичний центр"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 987216

3. Дата проведення державної реєстрації

19.03.1993

4. Територія (область)

Дніпропетровська 

5. Статутний капітал (грн)

100.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0.00

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.00

8. Середня кількість працівників (осіб)

39

9. 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

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

71.20 Технiчнi випробування та дослiдження

10. Органи управління підприємства

д/в

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті

ПАТ "УкрСиббанк" в м. Харковi

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

26003039150400

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

5) МФО банку

305750

6) поточний рахунок

26004053514770

Вид діяльності
Номер 
ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний 
орган, що видав

Дата 
закінченн
я дії 

ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки 1434.12.3
0

05.10.201
2

Державна служба 
гiрничого 
нашляду та 
промислової 

безпеки України

05.10.2017

Опис

Роботи пiдвищеної небезпеки: технiчний огляд машин, 
механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки: 

паровi i водогрiйнi котли; посудини що працюють пiд 
тиском; трубопроводи пари та гарячої води. Дана 

лiцензiя не пiдлягала продовженню в звiтному перiодi. 
Товариство має намiри вчинити дiї щодо продовження 
термiну дiї зазначеної лiцензiї у наступному звiтному 

перiодi.

 

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки 390.12.15 15.08.201
2

Державний 
комiтет України з 
промислової 

безпеки, охорони 
працi та гiрничого 

нагляду 
(Держгiрпромнагл

15.08.2017

Опис

Роботи пiдвищеної небезпеки: 1. Роботи в колодязях, 
шурфах, траншеях; 2. Роботи верхолазнi. Дана лiцензiя 

не пiдлягала продовженню в звiтному перiодi. 
Товариство має намiри вчинити дiї щодо продовження 
термiну дiї зазначеної лiцензiї у наступному звiтному 

перiодi.

 

Виконання роботи пiдвищеної небезпеки 145.13.30 13.02.201
3

Державна служба 
гiрничого нагляду 
та промислової 
безпеки України

13.02.2018



Опис

Роботи пiдвищеної небезпеки: -технiчний огляд; 
випробування (методи VT, UT, MT, PT). Дана лiцензiя 
не пiдлягала продовженню в звiтному перiодi. На 
даний час Товариство не визначилось щодо 
продовження термiну дiї зазначеної лiцензiї.

 

На виконання роботи в дiючих електроустановках 
напругою понад 1000В (до 154 кВ включно) 235.14.15 14.04.201

4

ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА 

ГIРНИЧНОГО 
НАГЛЯДУ ТА 
ПРОМИСЛОВОЇ 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ 

(Криворiзьке 
гiрничопромислов

е тер

13.04.2019

Опис

Роботи в дiючих електроустановках напругою понад 
1000В (до 154 кВ включно). Лiцензiя не пiдлягала 
продовженню в звiтному перiодi. На даний час 

Товариство не визначилось щодо продовження термiну 
дiї зазначеної лiцензiї.

 

На виконання випробування: неруйнiвний контроль: 
акустико-емiсiйний (АТ) машин, механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки
399.14.30 15.04.201

4

ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА 

ГIРНИЧНОГО 
НАГЛЯДУ ТА 
ПРОМИСЛОВОЇ 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

14.04.2019

Опис

Випробування неруйнiвний контроль акустико-
емiсiйний (АТ) машин, механiзмiв, устаткування 
пiдвищеної небезбеки. Лiцензiя не пiдлягала 
продовженню в звiтному перiодi. На даний час 

Товариство не визначилось щодо продовження термiну 
дiї зазначеної лiцензiї.

 

На виконання технiчного огляду (крiм первинного та 
позачергового у разi закiнчення граничного строку 

експлуатацiї, виникнення аварiї), експертне обстеження, 
технiчне дiагностування електричного устаткування 

електричних станцiй та мереж

485.14.30 05.05.201
4

ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА 

ГIРНИЧНОГО 
НАГЛЯДУ ТА 
ПРОМИСЛОВОЇ 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

04.05.2019

Опис

Технiчний огляд, експертне обстеження, технiчне 
дiагностування електричного устаткування 

електричних станцiй та мереж, технологiчного 
електрообладнання напругою понад 1000 В (до 154 кВ 
включно). Лiцензiя не пiдлягала продовженню в 
звiтному перiодi. На даний час Товариство не 

визначилось щодо продовження термiну дiї зазначеної 
лiцензiї.

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

На виконання газонебезпечних робiт та робiт у 
вибухопожежонебезпечних зоназ 295.14.15 06.05.201

4

ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА 

ГIРНИЧНОГО 
НАГЛЯДУ ТА 
ПРОМИСЛОВОЇ 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ 

(Криворiзьке 
гiрничопромислов

е тер

05.05.2019

Опис

Газонебезпечнi роботи та роботи у 
вибухопожежонебезпечних зонах. Лiцензiя не 

пiдлягала продовженню в звiтному перiодi. На даний 
час Товариство не визначилось щодо продовження 

термiну дiї зазначеної лiцензiї.

 

Випробування електричного устаткування електричних 
мереж, технологiчного електрообладнання напругою понад 

1000 В (до 35 кВ)
134.14.30 07.02.201

4

ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА 
ГIРНИЧОГО 
НАГЛЯДУ ТА 
ПРОМИСЛОВОЇ 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

06.02.2019

Опис

Випробування електричного устаткування 
електричних мереж, технологiчного 

електрообладнання напругою понад 1000 В (до 35 кВ). 
Лiцензiя не пiдлягала продовженню в звiтному перiодi. 

На даний час Товариство не визначилось щодо 
продовження термiну дiї зазначеної лiцензiї.

 

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карявка Володимир Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 475453 07.02.1997 Центр. мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища



6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Теплотех", начальник лабораторiї дефектоскопiчного контролю

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.05.1993 Безстроково

9) Опис

Визначає, формулює, планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi пiдприємства. Директор 
Товариства: - самостiйно вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до 
компетенцiї Спостережної ради та Зборiв; - визначає умови працi посадових осiб Товариства, 
його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - затверджує цiни i тарифи на товари, 
послуги та роботи Товариства; - затверджує штатний розклад i посадовi оклади працiвникiв 
Товариства; - укладає вiд iменi Товариства договори, контракти, iншi угоди, з урахуванням 
обмежень, передбачених усановчими документами, пiдписує юридичнi та фiнансовi документи, 
якi стосуються дiяльностi Товариства, видає довiреностi, вiдкриває рахунки в банках; - пiдписує 
без довiреностi вiд iменi Товариства договори про спiвпрацю, протоколи про намiри, Установчи 
документи юридичних осiб, у яких Товариство виступає (спiв)засновником (учасником); - 
представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з державними та iншими пiдприємствами, 
органiзiцiями, установами, юридичними особами i громадяними, а також у судi, господарському 
i третейських судах як на територiї України, так i за її межами; - органiзує роботу Товариства, дiє 
вiд iменi Товариства, розпоряджається у межах своєї компетенцiї грошовими коштами та iншим 
майном Товариства; - органiзує бухгалтерський, оперативний i статистичний облiк i звiтнiсть в 
Товариствi; - приймає i звiльняє працiвникiв всiх рiвнiв (у тому числi заступникiв Директора), 
працюючих на умовах найму (у тому числi за трудовим договором, контрактом), застосовує до 
цих працiвникiв заходи заохочення i накладає на них стягнення, згiдно з трудовим 
законодавством; - укладає з трудовим колективом колективний договiр i несе вiдповiдальнiсть за 
виконання його умов Товариством; - приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi 
дiловi поїздки; - вiдповiдає перед Спостережною радою та Зборами Товариства за належне 
керiвництво дiяльнiстю товариства. У межах своєї компетенцiї та згiдно з дiючим 
законодавством України несе персональну вiдповiдальнiсть за порушення трудової i фiнансово-
господарської дисциплiни в дiяльностi Товариства; - вирiшує iншi питання у межах своєї 
компетенцiї, якi витiкають з Установчих документiв, що не суперечать дiючому законодавству, 
рiшенням Зборiв, Спостережної ради. Попереднi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти 
рокiв: директор ПрАТ "НВДЦ". Загальний стаж роботи - 41 рiк. Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. За звiтний перiод змiн у 
персональному складi посадових осiб Товариства щодо зазначеної посадової особи не 
вiдбувалося. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи



Карявка Наталiя Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 475461 07.02.1997 Центр. мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Теплотех", начальник хiмiчної лабораторiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.05.1993 Безстроково

9) Опис



В акцiонерному товариствi посадова особа займає посаду головного бухгалтера. Повноваження 
та обов'язки головного бухгалтера: - здiйснювати, виходячи з державного Положення про 
головних бухгалтерiв, органiзацiю бухгалтерського облiку господарський-фiнансової дiяльностi 
пiдприємства i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових 
ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства; - формувати у вiдповiдностi з законодавством 
України про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи iз структури та особливостей 
дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забеспечення його фiнансової стiйкостi; - забезпечувати 
рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi на основi максимальної централiзацiї 
i механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського 
облiку i контролю; - органiзувати облiк майна, зобов'язань, грошових коштiв, що поступають, 
товаро-матерiальних цiнностей i основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках 
бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк комерцiйної дiяльностi, виконання 
кошторисiв витрат, виконання робiт, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi 
пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - контролювати 
законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть їх оформлення, розрахунки по заробiтнiй платi з 
працiвниками пiдприємства, правильне нарахування i перерахування платежiв до державного 
бюджету; - здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i 
бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; - брати участь в проведеннi 
економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi по даним бухгалтерського облiку i 
звiтностi, усунення втрат i невиробничих витрат; - приймати заходи по попередженню нестач, 
незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень 
фiнансового i господарського законодавства; - вести роботу по забезпеченню строгого 
дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-
господарських i iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в 
установленому порядку в архiв; - забезпечувати своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на 
основi даних первинних документiв i надання її в установленому порядку у вiдповiднi органи; - 
ведення податкового облiку; - керувати працiвниками бухгалтерiї; - здiйснювати пiдбiр i 
розстановку кадрiв, вносити пропозицiї директоровi про призначення i звiльнень фахiвцiв 
бухгалтерiї; - отримувати iнформацiю в пiдроздiлах пiдприємства необхiдну для виконання своїх 
службових обов'язкiв; - перевiряти в пiдроздiлах дотримання встановленого порядку приймання, 
оприбутковування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших 
цiнностей; - пiдписувати документи, якi є пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i 
товарно-матерiальних цiнностей, кредитних i розрахункових зобов'язань. Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади, якi обiймав 
протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПрАТ "НВДЦ". Загальний стаж роботи - 39 
рокiв. За звiтний перiод змiн у персональному складi посадових осiб Товариства щодо зазначеної 
посадової особи не вiдбувалося. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Технiчний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карявка Вiктор Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи



АК 284915 06.10.1998 Центр. мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Дослiдний завод "Енергiя", оператор обчислювальних машин

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.01.2008 Безстроково

9) Опис

Забезпечує постiйне пiдвищення ефективностi виробництва, скорочення матерiальних, 
фiнансових i трудових витрат на виконання робiт, високу їх якiсть. Попереднi посади, якi 
обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Технiчний директор ПрАТ "НВДЦ". Загальний стаж 
роботи - 24 роки. Посадова соба не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
За звiтний перiод змiн у персональному складi посадових осiб Товариства щодо зазначеної 
посадової особи не вiдбувалося. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор Київської фiлiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карявка Ярослав Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 853176 14.10.1997 Центр. мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**



17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник лабораторiї ЗАТ "НВДЦ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.08.2008 Безстроково

9) Опис

Визначає, формулює, планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi Киiвської фiлiї ПрАТ 
"НВДЦ". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Попереднi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Директор Київської фiлiї ПрАТ 
"НВДЦ". Загальний стаж роботи - 17 рокiв. За звiтний перiод змiн у персональному складi 
посадових осiб Товариства щодо зазначеної посадової особи не вiдбувалося. Посадова особа не 
обiймає посад на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  

Посад
а

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

посадової особи 
або повне 

найменування 
юридичної 
особи

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 
видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної 

особи

Кількі
сть 
акцій 
(штук)

Від 
загально

ї 
кількост
і акцій (у 
відсотка
х)

Кількість за видами акцій

про
сті 
іме
нні

прості 
на 

пред'яв
ника

привілей
овані 
іменні

привілейо
вані на 
пред'явни

ка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Директ
ор

Карявка 
Володимир 
Михайлович

АЕ 475453 07.02.1997 
Центр. мiським РВ 
Криворiзького МУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 

областi

11 55.00 11 0 0 0

Головн
ий 

бухгал
тер

Карявка Наталiя 
Михайлiвна

АЕ 475461 07.02.1997 
Центр. мiським РВ 
Криворiзького МУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 

областi

2 10.00 2 0 0 0

Технiч
ний 
директ
ор

Карявка Вiктор 
Володимирович

АК 284915 06.10.1998 
Центр. мiським РВ 
Криворiзького МУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 

областi

3 15.00 3 0 0 0

Директ
ор 

Київсь
кої 
фiлiї

Карявка Ярослав 
Володимирович

АЕ 853176 14.10.1997 
Центр. мiським РВ 
Криворiзького МУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 

областi

2 10.00 2 0 0 0

Усього 18 90.00 18 0 0 0



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій 
емітента 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково.  

Найменува
ння 

юридичної 
особи

Код за 
ЄДРПО
У

Місцезнаходж
ення

Кількі
сть 
акцій 
(штук

)

Від 
загальн
ої 

кількос
ті акцій 

(у 
відсотка
х)

Від 
загальної 
кількості 
голосуюч
их акцій 

(у 
відсотках)

Кількість за видами акцій

про
сті 
іме
нні

прості 
на 

пред'яв
ника

привіле
йовані 
іменні

привілей
овані на 
пред'явн
ика

д/в д/в д/в д/в д/в д/в 
д/в 0 0.00 0.00 0 0 0 0

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 
фізичної 
особи*

Серія, номер, дата 
видачі паспорта, 

найменування органу, 
який видав паспорт**

Кількі
сть 
акцій 
(штук

)

Від 
загальн
ої 

кількос
ті акцій 

(у 
відсотка
х)

Від 
загальної 
кількості 
голосуюч
их акцій 

(у 
відсотках)

Кількість за видами акцій

про
сті 
іме
нні

прості 
на 

пред'яв
ника

привіле
йовані 
іменні

привілей
овані на 
пред'явн
ика

Карявка 
Володимир 
Михайлови

ч

АЕ 475453 07.02.1997 
Центр. мiським РВ 
Криворiзького МУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 

областi

11 55.00 55.00 11 0 0 0

Карявка 
Наталiя 
Михайлiвн

а

АЕ 475461 07.02.1997 
Центр. мiським РВ 
Криворiзького МУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 

областi

2 10.00 10.00 2 0 0 0

Карявка 
Вiктор 

Володимир
ович

АК 284915 06.10.1998 
Центр. мiським РВ 
Криворiзького МУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 

областi

3 15.00 15.00 3 0 0 0

Карявка 
Ярослав 
Володимир
ович

АЕ 853176 14.10.1997 
Центр. мiським РВ 
Криворiзького МУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 

областi

2 10.00 10.00 2 0 0 0

Карявка 
Артем 

Володимир
ович

АК 858359 22.02.2000 
Центр. мiським РВ 
Криворiзького МУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 

областi

2 10.00 10.00 2 0 0 0

Усього 20 100.00 100.00 20 0 0 0



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєст
рації 
випус
ку

Номер 
свідоцт
ва про 
реєстра
цію 

випуск
у

Найменува
ння органу, 

що 
зареєструва
в випуск

Міжнародн
ий 

ідентифіка
ційний 
номер

Тип 
цінного 
паперу

Форма 
існування 
та форма 
випуску

Номіна
льна 
вартіст
ь акцій 

(грн)

Кільк
ість 
акцій 
(штук

)

Загаль
на 

номіна
льна 
вартіст
ь (грн)

Частка 
у 

статутн
ому 

капітал
і (у 

відсотк
ах)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06.07.
2010

67/04/1/
10

Днiпропетр
овське ТУ 
ДКЦПФР

UA4000084
362

Акція 
проста 
бездокуме
нтарна 
іменна

Бездокуме
нтарні 
іменні

5.00 20 100.00 100.00

Опис

Здiйснено закрите розмiщення акцiй. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на 
фондових бiржах не вiдбувалось. Додаткової емiсiї - не здiйснювалось. Обiг цiнних паперiв 
емiтента здiйснюється на позабiржовому (неорганiзованому) внутрiшньому ринку цiнних 
паперiв.

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
основних 
засобів

Власні основні засоби (тис. 
грн.)

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. 
грн.)

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

1. Виробничого 
призначення: 1168.4 1306.1 0 0 1168.4 1306.1

будівлі та 
споруди 837.05 782.39 0 0 837.05 782.39

машини та 
обладнання 228.01 431.11 0 0 228.01 431.11

транспортні 
засоби 0.22 0 0 0 0.22 0

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 103.12 92.6 0 0 103.12 92.6

2. 
Невиробничого 
призначення:

0 0 0 0 0 0

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0

машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інвестиційна 
нерухомість 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 1168.4 1306.1 0 0 1168.4 1306.1

Опис Обмежень щодо використання майна емiтента - не має.  
Термiни користування основними засобами (за групами): 
- будiвлi та споруди - 20 рокiв;  
- машини та обладнання - 5 рокiв; 
- транспортнi засоби - 5 рокiв; 
- iншi - 4-12 рокiв.  
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 4320,5 тис.грн.. Ступiнь 
зносу основних засобiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 69,77%. Ступiнь 
використання - 100%. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду – 1 306,1 
тис.грн., нарахований знос – 3014,4 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi 
придбанням нових об`єктiв основних засобiв. 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Розрахункова 
вартість чистих 
активів (тис. грн) 

4683.5 4033.2

Статутний капітал 
(тис. грн.) 0.1 0.1

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн) 

0.1 0.1

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерних товариств", затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової 
звiтностi). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = 
Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi 
зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи 
майбутнiх перiодiв.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на початок звiтного перiоду (4033,2 
тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу Товариства (0,1 тис.грн. ) на 4033,1 тис. 
грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду (4683,5 
тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу Товариства (0,1 тис.грн. ) на 4683.4 тис. 
грн. Це вiдповiдає вимогам частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Види зобов'язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.)

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних)
Дата 

погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:  

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним 
випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у 
тому числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом):

X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом):

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 90.5 X X

Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 2207.7 X X

Усього зобов'язань X 2298.2 X X



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Опис: Станом на 31.12.16 року зобов’язання складаються виключно з поточної 
кредиторської заборгованостi та мають наступний вигляд:  
• Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 1744,5 
тис. грн.; 
• Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 90,5 
тис. грн.;  
• Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування – 52,7 
тис. грн.; 
• Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi – 
269,4 тис. грн.

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "IОН-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 
податків - фізичної особи) 39264919

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103, м. Київ, вул. Пiдвисоцького 
Професора, буд. 6 В

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України

4618 26.06.2014

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів**

д/в д/в д/в д/в

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016

Думка аудитора*** відмова від висловлення думки



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу?  

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2016 0 0

2 2015 0 0

3 2014 0 0

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): д/в Ні

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): д/в Ні

Так Ні



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): Позачергових зборiв не проводилось. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 
голосування? (так/ні) 

Н
і

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0

членів наглядової ради - акціонерів 0

членів наглядової ради - представників акціонерів 0

членів наглядової ради - незалежних директорів 0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Так Ні

Складу X

Організації X

Діяльності X

Інше (запишить) Наглядова рада у Товариствi не 
створена.

Наглядова рада у Товариствi не створена.



Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років? 

0

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) Наглядова рада у Товариствi не 
створена. Органами управлiння є 
Загальнi збори акцiонерiв та 
Директор Товариства. Статутом 
Товариства, передбачено 
можливiсть створення 

Наглядової ради та унормовано, 
що у разi вiдсутностi Наглядової 

ради її повноваження 
здiйснюються загальними 
зборами акцiонерiв.

Інші (запишіть) д/в

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні)

Н
і

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/в

Так Ні



Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): д/в X

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 
ради ознайомили з його правами та обов'язками X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена X

Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 0

Загальні 
збори 

акціонері
в 

Наглядов
а рада 

Виконавчи
й орган 

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні



 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): В Товариствi не iснує 
вищезазначених та iнших 

документiв.



Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

Інформація 
розповсюджуєтьс
я на загальних 

зборах

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступні
й інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомленн

я 
безпосереднь

о в 
акціонерном
у товаристві

Копії 
документі

в 
надаютьс
я на запит 
акціонера

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерног
о 

товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності Ні Так Так Так Ні

Інформація про акціонерів, 
які володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Так Так Ні

Інформація про склад органів 
управління товариства Ні Так Так Так Ні

Статут та внутрішні 
документи Ні Ні Так Так Ні

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення 

Ні Ні Так Так Ні

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Так Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X



З якої причини було змінено аудитора?  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Так

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) д/в

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) Зовнiшнiй аудитор.

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї. 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

Не визначились 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
д/в 



 
 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

КОДИ

Дата(рік, місяць, 
число) 2017 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство 

"Науково-виробничий дiагностичний 
центр"

за ЄДРПОУ 19439299

Територія Дніпропетровська область за КОАТУУ 1211037500

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності Технічні випробування та дослідження за КВЕД 71.20

Середня кількість 
працівників

39

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон
вул. Артилеристiв, буд. 3, прим. 10, м. 

Кривий Рiг, Днiпропетровська обл., 50025, 
тел. 0564049053

Форма № 1-м

1. Баланс 
на 31 грудня 2016 р.

Актив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0

Основні засоби: 1010 1168.4 1306.1

- первісна вартість 1011 3977.9 4320.5

- знос 1012 ( 2809.5 ) ( 3014.4 )

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 1168.4 1306.1



II. Оборотні активи

Запаси 1100 38.4 44.3

- у тому числі готова продукція 1103 38.4 44.3

Поточні біологічні активи 1110 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 2602.6 4241.8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 223.3 53.6

- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1254.1 1330.2

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 273.1 5.7

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 0

Усього за розділом II 1195 4391.5 5675.6

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 5559.9 6981.7

Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.1 0.1

Додатковий капітал 1410 0 0

Резервний капітал 1415 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4033.1 4683.4

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )

Усього за розділом I 1495 4033.2 4683.5

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування 
та забезпечення 1595 0 0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 1600 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0

- товари, роботи, послуги 1615 1318.8 1744.5

розрахунками з бюджетом 1620 0 90.5

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0

- зі страхування 1625 37.5 52.7

- з оплати праці 1630 167.8 269.4

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Інші поточні зобов'язання 1690 2.6 141.1



Усього за розділом IІІ 1695 1526.7 2298.2

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу та групами 
вибуття

1700 0 0

Баланс 1900 5559.9 6981.7



2. Звіт про фінансові результати  
за 2016 рік

Форма N 2-м

Стаття Код 
рядка За звітний період

За аналогічний 
період попереднього 

року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 8557.6 7288.4

Інші операційні доходи 2120 21.7 9.5

Інші доходи 2240 0 0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 8579.3 7297.9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 7929.0 ) ( 6936.9 )

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 35.6 )

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 7929.0 ) ( 6972.5 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 650.3 325.4

Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 650.3 325.4 



Примітки до 
звіту про 
фінансові 
результати

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Доходи пiдприємства визнаються i нараховуються 
згiдно з П(С)БО 15 «Доходи». Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, 
визначається виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на 
дату балансу. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг 
здiйснюється шляхом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на 
конкретну дату, у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi. Витрати 
пiдприємства визнаються i нараховується згiдно з П(С)БО 16 «Витрати». При 
калькулюваннi виробничої собiвартостi продукцiї застосовується 
нормативний метод. За базу розподiлу загально виробничих витрат прийнято 
обсяг виробництва продукцiї пiдприємства (у натуральному вираженнi). 
Змiннi загально виробничi витрати розподiляються, виходячи з фактичної 
потужностi виробництва звiтного перiоду. Постiйнi загальновиробничi 
витрати розподiляються з використанням бази розподiлу при нормальнiй 
потужностi виробництва. Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати 
i наднормативнi виробничi витрати вiдносяться на собiвартiсть реалiзованої 
продукцiї в перiодi їх виникнення. За 2016 рiк було отримано доходiв у 
розмiрi 8557,6 тис. грн. у виглядi чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) (2015 рiк – 7288,4 тис. грн.) та 21,7 тис. грн. iнших 
операцiйних доходiв (2015 рiк – 9,5 тис. грн.). Витрати Товариства за 2015 рiк 
складають: 7929,0 тис. грн. у виглядi собiвартостi реалiзованої продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг). За 2016 рiк Товариством отримано чистий прибуток 
у розмiрi 650,3 тис. грн., що на 324,9 тис. грн. бiльше нiж за аналогiчний 
перiод попереднього року.
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