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Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  
 

Директор       Калайда Василь Володимирович 

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

  М.П.  
06.05.2014 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВДМ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

07300, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19Д  

4. Код за ЄДРПОУ 

30575415 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(04596) 2-38-38 (044) 585-04-34 

6. Електронна поштова адреса 

vdm@solyaris.com.ua 
  

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014 

 (дата) 
2. Повідомлення 81 (1384) "Вiдомостi НКЦПФР" 29.04.2014 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.vdm.informs.net.ua в мережі Інтернет 30.04.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.04.2014 обрано Директор Калайда Василь 
Володимирович д/н д/н 20 

Зміст інформації: 

Рiшення про продовження повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв. Калайда Василь Володимирович (паспорт: серiя номер виданий р. ) обрано на посаду Голова Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: безстроково. Попередня посада: ПрАТ "ВДМ", директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 13140 акцiй. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

25.04.2014 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Миколенко Володимир 
Васильович 

д/н д/н 
д/н 55 

Зміст інформації: 

Рiшення про продовження повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв. Миколенко Володимир Васильович (паспорт: серiя номер виданий р. ) обрано на посаду Голова Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 55%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Попередня посада: МП у формi ТОВ "Солярiс", заступник директора. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi: 36135 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

25.04.2014 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Калайда Тетяна Василiвна д/н д/н 
д/н 0 

Зміст інформації: 
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Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Рiшення про продовження повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв. Калайда Тетяна Василiвна (паспорт: серiя номер виданий р. ) обрано на посаду Голова Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Попередня посада: МП у формi ТОВ "Солярiс", заступник директора по фiнансам i облiку. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

25.04.2014 обрано Ревiзор Олiфiров Дмитро Iллiч д/н д/н 
д/н 25 

Зміст інформації: 

Рiшення про продовження повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв. Олiфiров Дмитро Iллiч (паспорт: серiя номер виданий р. ) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 25%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 
рокiв. Попередня посада:МП у формi ТОВ "Солярiс", головний технолог. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 16425 акцiй. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
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