
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.  

 

Голова правлiння       Ковальчук Вiталiй Володимирович 

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

  
М.П. 

 

29.04.2017 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Тернопiльський молокозавод" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

46010, м.Тернопiль, вулиця Лозовецька будинок 28 

4. Код за ЄДРПОУ 

30356917 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0352)56-12-01  

6. Електронна поштова адреса 

ter_moloko@reyestr.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано 

у* 

83 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
04.05.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
molokija.com в мережі Інтернет 04.05.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної сукупності 

вартості правочинів до 

вартості активів емітента 

за даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 29.04.2017 366174 366174 100 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2017р. на чергових загальних зборах акцiонерiв прийняте рiшення (протокол № 1 

вiд 29.04.2017) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а 

саме: з 24.04.2017 р. Гранична сукупна вартiсть попередньо вказаних значних правочинiв не 

може перевищувати 366 174 000 гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi складає 366 174 000 гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi 

вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi складає 100% вiдсоткiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 373596808 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах 

акцiонерiв – 302683683 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 

рiшення - 302599259 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення – 0 (Нуль) шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «утримався» прийняття 

рiшення – 84 424 шт. 

 
 


