
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

10.04.2019
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа)
№ J_______________
(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за№ 2180/24712 (із 
змінами)

Голова Правління Бодлєв Микола Федорович

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

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

1. Повне найменування 
емітента

2. Організаційно-правова 
форма

3. Місцезнаходження

І. Загальні відомості
ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ"

Приватне акціонерне товариство 

21100, Вінницька, м. Вінниця, Київська, 4

4. Ідентифікаційний код 02465619 
юридичної особи

5. Міжміський код та телефон, (0432) 67-15-49, 67-09-03 (0432) 67-15-49 
факс

6. Адреса електронної пошти уіпоЬ1(@с1гук.сот.иа
7. Найменування, Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового
ідентифікаційний код ринку України», 21676262, УКРАЇНА, ПК/00001/АРА
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка 
здійснює оприлюднення ,
регульованої інформації від 
імені учасника фондового 
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на http://www.dryk.com.ua 
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку 10.04.2019

(адреса сторінки) (дата)

,.0.0.1 І о І ■
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення 

дії
Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 
припинено повноваження)

Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне 
найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

Розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
09.04.2019 звільнено Голова Правління Бодлєв Микола Федорович 02465619 60,169133

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято <3агальними зборами акціонерів, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> Протокол №1 від 09.04.2019 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі <3агальних зборів акціонерів узв'язку з закінченням дії терміну повноважень>.
Посадова особа Бодлєв Микола Федорович (ідентифікаційний код юридичної особи 02465619), яка займала посаду Голова Правління 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 60,169133%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1190764грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 12.04.2016р. По 09.04.2019р.>.
<Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.>

звільнена.
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1 2 3 4 5 6

09.04.2019 призначено Член Правління Кузьміна В ікторія Д м итрівна 02465619 0,000101

Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято <3агальними зборами акціонерів, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> Протокол №1 від 09.04.2019 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі <3агальних зборів акціонерів>.
Посадова особа Кузьміна Вікторія Дмитрівна (ідентифікаційний код юридичної особи 02465619) призначена на посаду Член Правління.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000101%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: <3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <Головний бухгалтер ПрАТ Вінницька обласна друкарня>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <10> акцій.

09.04.2019 звільнено Член Правління Кравець Татьяна Іванівна 03465619 0

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято <3агальними зборами акціонерів, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> Протокол №1 від 09.04.2019 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі <3агальних зборів акціонері,в в зв'язку з закінченням дії терміну повноважень>.
Посадова особа Кравець Татьяна Іванівна (ідентифікаційний код юридичної особи 03465619), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 12.04.2016р. по 09.04.2019р.>.
<Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.>______________________________ _________
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1 2 3 4 5 6

09.04.2019 звільнено Член Наглядової ради Кузьміна Г алина Степанівна 02465619 29,874099

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято <3агальними зборами акціонерів, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> Протокол №1 від 09.04.2019 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі <3агальних зборів акціонерів, в зв'язку з закінченням дії терміну пововажень>.
Посадова особа Кузьміна Галина Степанівна (ідентифікаційний код юридичної особи 02465619), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 29,874099%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 591216,8грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 12.04.2016р. по 09.04.2019р.>.
<Якшо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.>

09.04.2019 призначено Член Наглядової ради Кузьміна Галина Степанівна 02465619 29,874099

Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято <3агальними зборами акціонерів , який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> Протокол №1 від 09.04.2019 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі <3агальних зборів акціонерів>.
Посадова особа Кузьміна Галина Степанівна (ідентифікаційний код юридичної особи 02465619) призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 29,874099%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 591216,80грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: <3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <пенсіонерка>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <2956084> акцій.______________________________________ __________________________________ _________ ^
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1 2 3 4 5 6

09.04.2019 звільнено Член Н аглядової ради А нтименю  Ірина М иколаївна 02465619 0

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято <3агальними зборами акціонерів, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> Протокол №1 від 09.04.2019 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі <3агальних зборів акціонерів в зв'язку з закінченням дії терміну повноважень>.
Посадова особа Антименю Ірина Миколаївна (ідентифікаційний код юридичної особи 02465619), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <12.04.2016р. по 09.04.2019р.>.
<Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.>

09.04.2019 призначено Член Н аглядової ради А нтименю к Ірина М иколаївна 
(П редставник акціонера - Дручек 
Валентини Ю химівни)

02465619 0,03633

Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято <3агальними зборами акціонерів, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> Протокол №1 від 09.04.2019 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі <3агальних зборів акціонерів>.
Посадова особа Антименюк Ірина Миколаївна (Представник акціонера - Дручек Валентини Юхимівни) (ідентифікаційний код юридичної особи 02465619) 
призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,03633%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 719грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: <3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <Секретар керівника ПрАТ "Вінницька обласна друкарня>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <3595> акцій._________________ _____________________ ________________________________ _________ '

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
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09.04.2019 звільнено Ревізор акціонерного 
товариства

П архоменко Олеся Сергіївна 02465619 0

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято <3агальними зборами акціонерів, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> Протокол №1 від 09.04.2019 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі <3агальних зборів акціонерів у зв'язку з закінченням дії терміну повноважень>.
Посадова особа Пархоменко Олеся Сергіївна (ідентифікаційний код юридичної особи 02465619), яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 21.06.2018р. По 09.04.2019р.>.
<Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.>

09.04.2019 призначено Ревізор акціонерного 
товариства

П архоменко Олеся Сергіївна 02465619 0

Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято <3агальними зборами акціонерів, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> Протокол №1 від 09.04.2019 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі <3агальних зборів акціонерів>.
Посадова особа Пархоменко Олеся Сергіївна (ідентифікаційний код юридичної особи 02465619) призначена на посаду Ревізор акціонерного товариства. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: <3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <бухгалтер ПрАТ "Вінницька обласна друкарня>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0> акцій.__________________________________________ ___________________________________________ .

■ Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
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