
 

 
            

                                      Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

   1   Загальні відомості: 
1.1.      Повне найменування емітент 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  “ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” 

Організаційно-правова форма емітента:                               Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:                        02465619 

Місце знаходження емітента:                                                  21050 м.Вінниця, вул.Київська, 4  

Міжміський код, телефон та факс емітента:                           (0432) 67-15-49, 52-01-78 
Електронна поштова адреса емітента:VOD2000@list.ru, Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації:    www.dryk.com.ua                                                                                                       

Регіон  емітента  0510136300 
Вид особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення. Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницька облдрукарня» від 25.04.2013р. 

(Протокол №1 від 25.04.2013р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента в зв’язку з закінченням 
терміну дії повноважень. Посадова особа  Бодлєв Микола Федорович, який займав посаду Голови Правління звільнений. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента  60,1691%. Посадова особа перебувала на посаді з 12.05.2010р. по 

25.04.2013р. Посадова особа  Бодлєв Микола Федорович, призначений на посаду  Голови Правління  строком на 3 роки. 
Посадова особа Кузьміна Вікторія Дмитрівна Головний бухгалтер, яка займала посаду Член  Правління звільнена 

.Володіє часткою в статутному капіталі емітента  0,0001%. Посадова особа перебувала на посаді з 12.05.2010р. по 

25.04.2013р. Посадова особа  Кузьміна Вікторія Дмитрівна, призначена на посаду  Член Правління  строком на 3 роки. 
Посадова особа Кравець Татьяна Іванівна Нач. Постачання і збуту, яка займала посаду член  Правління звільнена 

.Володіє часткою в статутному капіталі емітента  0,0000%. Посадова особа перебувала на посаді з 12.05.2010р. по 

25.04.2013р. Посадова особа  Кравець Татьяна Іванівна, призначена на посаду  Член Правління  строком на 3 роки. 
Посадова особа  Карчава Надія Андріївна, яка займала посаду Голови наглядової ради звільнена. Володіє часткою в  

статутному капіталі емітента  0,0000%. Посадова особа перебувала на посаді з 12.05.2010р. по 25.04.2013р. Посадова 
особа  Карчава Надія Андріївна, призначений на посаду  головою наглядової ради обранням членами наглядової ради з 

їх числа простою білшістю голосів від кількісного складу наглядової ради від 25.04.2013р. Протокол №7  строком на 3 

роки. Посадова особа Мадюдя Ніна Євтихіївна, юрист яка займала посаду член  наглядової ради звільнена. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента  0,0000%. Посадова особа перебувала на посаді з 12.05.2010р. по 25.04.2013р. 

Посадова особа  Мадюдя Ніна Євтихіївна, призначена на посаду  Член наглядової ради  строком на 3 роки. Посадова 

особа Ніколайчук Людмила Анатоліївна,  яка займала посаду член  наглядової ради звільнена. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента  0,0000%. Посадова особа перебувала на посаді з 12.05.2010р. по 25.04.2013р. Посадова 

особа  Ніколайчук Людмила Анатоліївна,в трудових відносинах з ПрАТ «Вінницька облдрукарня не перебуває. 

Посадова особа працює головн. бухгалтером в ТОВ «Автолік плюс» призначена на посаду Член наглядової ради. 
строком на 3 роки. Всі вище зазначені поадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають і 

на розкриття паспортних даних не надали.                                                                                                                                                

 
Особа, зазначена нижче , підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством .    
      

        Голова Правління  

ВАТ “Вінницька обласна друкарня”                     Бодлєв Микола Федорович 
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