
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

 
 

 08.04.2019  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 1  

 (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 Правлiння       Нiмченко Орися Миколаївна 

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

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПрАТ "ВБД Україна" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, ПРОМИСЛОВА, 7 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00445937 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 490-52-60 немає 

6. Адреса електронної пошти 

немає 

 

7. Найменування, ідентифікаційний код 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. 

Державна установа "АРIФРУ" 
Державна установа "АРIФРУ" 

УКРАЇНА  
200080516 

 



 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 
фондового ринку 

http://wimm-bill-
dann.com.ua/ 

  08.04.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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 

08.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 
Наглядової 

Ради 

Корнiєнко Тетяна 
Миколаївна 

 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової Ради Корнiєнко Тетяна 
Миколаївна прийнято 08.04.2019 р. на чергових загальних зборах Товариства (кворум 98,4325%), протокол б/н.  
Паспорт Серiя, №: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.  
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ.  
Пропрацювала на посадi з 27.04.2016 р. 

08.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 
Наглядової 

Ради 

Бачинська Олена 
Iларiонiвна 

 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової Ради Бачинська Олена 
Iларiонiвна прийнято 08.04.2019 р. на чергових загальних зборах Товариства (кворум 98,4325%), протокол б/н.  
Паспорт Серiя, №: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.  
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ.  
Пропрацювала на посадi з 27.04.2016 р. 

08.04.2019 
припинено 

повноваження 

Голова 
Наглядової 

Ради 
Огриза Вiкторiя Iгорiвна  0 



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 

Зміст інформації: 

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової Ради Огриза Вiкторiя Iгорiвна 
прийнято 08.04.2019 р. на чергових загальних зборах Товариства (кворум 98,4325%), протокол б/н.  
Паспорт Серiя, №: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.  
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ.  
Пропрацювала на посадi з 27.04.2016 р. 

08.04.2019 обрано 
Член 

Наглядової 
Ради 

Корнiєнко Тетяна 
Миколаївна 

 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про обрання Члена Наглядової Ради Корнiєнко Тетяна Миколаївна прийнято 
08.04.2019 р. на чергових загальних зборах Товариства (кворум 98,4325%), протокол б/н.  
Паспорт Серiя, №: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.  
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ.  
Попередня посада: Керiвник служби фiнансового контролю ТОВ «Сандора».  
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: Головний бухгалтер ТОВ «Сандора». 
Термiн призначення: згiдно Статуту на 3 р 

08.04.2019 обрано 
Член 

Наглядової 
Ради 

Бачинська Олена 
Iларiонiвна 

 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про обрання Члена Наглядової Ради Бачинська Олена Iларiонiвна прийнято 
08.04.2019 р. на чергових загальних зборах Товариства (кворум 98,4325 %), протокол б/н.  
Паспорт Серiя, №: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.  



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 

Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ.  
Попередня посада: провiдний юрисконсульт з корпоративних питань.  
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: Директор ДП «ВБД». 
Термiн призначення: згiдно Статуту на 3 р 

08.04.2019 обрано 
Голова 

Наглядової 
Ради 

Огриза Вiкторiя Iгорiвна  0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про обрання Члена Наглядової Ради Огриза Вiкторiя Iгорiвна прийнято 
08.04.2019 р. на чергових загальних зборах Товариства (кворум 98,4325%), протокол б/н.  
Рiшення про обрання Голови Наглядової Ради Огризи Вiкторiї Iгорiвни прийнято 08.04.2019 р. на засiданнi Наглядової Ради, протокол б/н.  
Паспорт Серiя, №: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.  
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ.  
Попередня посада: Керiвник юридичного департаменту ТОВ «Сандора».  
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Сандора». 
Термiн призначення: згiдно Статуту на 3 р 

08.04.2019 обрано 
Член 

Наглядової 
Ради 

Мiльчуцька Iрина 
Анатолiївна 

 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про обрання Члена Наглядової Ради Мiльчуцька Iрина Анатолiївна прийнято 
08.04.2019 р. на чергових загальних зборах Товариства (кворум 98,4325 %), протокол б/н.  
Паспорт Серiя, №: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.  
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ.  



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 

Попередня посада: начальник вiддiлу облiку з постачальниками ТОВ «Сандора».  
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: начальник вiддiлу. 
Термiн призначення: згiдно Статуту на 3 р 

08.04.2019 обрано 
Член 

Наглядової 
Ради 

Волобоєва Людмила 
Володимирiвна 

 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про обрання Члена Наглядової Ради Волобоєва Людмила Володимирiвна 
прийнято 08.04.2019 р. на чергових загальних зборах Товариства (кворум 98,4325%), протокол б/н.  
Паспорт Серiя, №: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.  
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ.  
Попередня посада: начальник вiддiлу розрахункiв з покупцями ТОВ «Сандора».  
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: старший бухгалтер. 
Термiн призначення: згiдно Статуту на 3 р 

 


