
                                      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:vinobl@dryk.com.ua    Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

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

Регіон  емітента  0510136300 
Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента. 

     2. Текст повідомлення : Інформація розкривається у зв’язку з отриманням 25.12.2015р.кредиту за Кредитними 

договором. Рішення про одержання кредиту прийнято Наглядовою радою Товариства 15.10.2015р. Прот. №4. Емітент 
отримує кредит на поповнення обігових коштів. Кредитний договір № 322  (далі Договір) від  24.12.2015р. , загальна 

сума кредиту  за Договором становить 1 500 000, 00 (один мільйон п’ятсоттисяч грн.. 00коп.), процентна ставка – 25% 

річних, строк, на який укладено договір – до 26.12.2018р. (останній день строку кредиту).Отримання кредиту 
25.12.2015р. Умови повернення кредиту: емітент здійснює погашення заборгованості у відповідності до Графіка 

(додаток №1 до Договору). Виконання зобов’язань за Договором забезпечується майном – заставою нерухомого майна: 

нежитлова будівля майстерня 381,2 кв.м., реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна  118773105101(м. Вінниця, 
вул. Київська, 4 «А») ; земельна ділянка площею 0,229 га, кадастровий номер 0510136300:01:036:0133 (м. Вінниця, вул. 

Київська, 4 «А»); земельна ділянка площею 0,1715га, кадастровий номер 0510136300:01:036:0136 (м.Вінниця, вул. 

Київська, 4), ринкова вартість, якого складає  4064 тис.грн. В процентному співвідношенні ринкова вартість 
вищезазначеного майна до вартості актив, що надається в заставу за даними останньої фінансової звітності Товариства 

становить 108%. Комісія при користуванні кредиту складає: 0,5% від суми доступного ліміту кредиту – за надання 

кредиту – 7,5 тис.грн; 0,5%  від суми ліміту кредиту – за розрахунково-касове обслуговування при достроковому 
повному погашенні основної суми боргу за кредитом за ініціативою Позичальника – 7,5тис.грн.Ринкова вартість послуг 

– 1500 тис. грн.00коп., щодо отримання кредиту відносно вартості активів за даними останньої фінансової звітності 
товариства становить 40 %. Цільовим призначенням коштів, отриманих за кредитом , поповнення оборотних коштів 

поточною діяльністю.           

3. Підпис: Особа, зазначена нижче , підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством . Найменування посади:  Голова Правління  ПрАТ 

«Вінницька обласна друкарня.  Бодлєв Микола Федорович.. 

      

 

 


