
        Додаток 14  
        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 
 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента  Приватне акцiонерне товариство "Геофiзичне обладнання 

надра" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  Приватне акцiонерне товариство                                                                      
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  32347333 
1.4. Місцезнаходження емітента 04114  м. Київ вул. Дубровицька, 28 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  (044) 430-46-92 (044) 430-46-92 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  group@nadragroup.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації  

http://www.geofizpribor.kiev.ua/ 

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
 

2. Текст повідомлення 
 

Повноваження посадової особи Голови наглядової ради Товариства – Тентюка Ігоря Вікторовича припинено 29 
квiтня 2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi: з 28.09.2012 року по 29.04.2013 року. Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного 
капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 

Повноваження посадової особи Члена наглядової ради Товариства – Кириченко Інги Володимирівни припинено 
29 квiтня 2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 10.04.2012 року по 29.04.2013 року. Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% 
статутного капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 
           Повноваження посадової особи Члена наглядової ради Товариства – Орлової Олени Володимирівни припинено 
29 квiтня 2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 10.04.2012 року по 29.04.2013 року. Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% 
статутного капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 
           Повноваження посадової особи Члена наглядової ради Товариства – Березовського Ростислава Миколайовича 
припинено 29 квiтня 2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 10.04.2012 року по 29.04.2013 року. Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% 
статутного капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 
           Повноваження посадової особи Голова ревізійної комісії Товариства – Назарук Людмили Ананіївни припинено 29 
квiтня 2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi: з 10.04.2012 року по 29.04.2013 року. Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного 
капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 
           Повноваження посадової особи Члена ревізійної комісії Товариства – Юрченка Сергія Вікторовича припинено 29 
квiтня 2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi: з 10.04.2012 року по 29.04.2013 року. Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного 
капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 
           Повноваження посадової особи Члена ревізійної комісії Товариства – Шевчук Лариси Валентинівни припинено 
29 квiтня 2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 10.04.2012 року по 29.04.2013 року. Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% 
статутного капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 

Посадова особа Голова Наглядової ради Товариства – Настенко Антон Вікторович обраний на посаду 29 квітня 
2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю у відповідності до Статуту Товариства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: 
Генеральний директор, керівник департаменту, начальник відділу. Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% 
статутного капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 

Посадова особа Член Наглядової ради Товариства – Борисенко Тамара Сергіївна обрана на посаду 29 квітня 
2013 року у зв'язку внесеними пропозиціями акціонерів щодо зміни складу посадових осіб Товариства. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Геолог, начальник відділу. 
Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 

Посадова особа Член Наглядової ради Товариства – Безвинний Володимир Петрович обраний на посаду 29 
квітня 2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю у відповідності до Статуту Товариства. Особа не надала згоди на 



розкриття паспортних данних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Голова правління, директор 
центру. Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 
року). 

Посадова особа Член Наглядової ради Товариства – Орлова Олена Володимирівна обрана на посаду 29 квітня 
2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю у відповідності до Статуту Товариства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Заступник генерального 
директора, завідуюча канцелярією. Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного капіталу Товариства 
(Рішення №1 від 29.04.2013 року). 

Посадова особа Член Наглядової ради Товариства – Кириченко Інга Володимирівна обрана на посаду 29 квітня 
2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю у відповідності до Статуту Товариства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер, фінансовий 
директор, заступник генерального директора. Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного капіталу 
Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 

Посадова особа Голова ревізійної комісії Товариства – Юрченко Сергій Вікторович обраний на посаду 29 квітня 
2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю у відповідності до Статуту Товариства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер. Рiшення 
прийнято акціонером, який володіє 100% статутного капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 

Посадова особа Член ревізійної комісії Товариства – Козлова Галина Юхимівна обраний на посаду 29 квітня 
2013 року у зв'язку з виробничою необхідністю у відповідності до Статуту Товариства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Менеджер з фінансів. Рiшення 
прийнято акціонером, який володіє 100% статутного капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 

Посадова особа Член ревізійної комісії Товариства – Гоман Алла Вікторівна обраний на посаду 29 квітня 2013 
року у зв'язку з виробничою необхідністю у відповідності до Статуту Товариства. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних данних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 
роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер, бухгалтер. Рiшення прийнято 
акціонером, який володіє 100% статутного капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року). 

 
3. Підпис 
 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством.  
 
3.2. Найменування посади. 
 
Голова правлiння ____________ Кармазенко Володимир В'ячеславович 
 
  
 
 
  М.П. 
 


