
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, вул.Лозовецька 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 
 

 
(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 зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

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 

29.04.2017 
припинено 

повноваження 

голова 

наглядової 

ради 

Глащенков 

Володимир 

Олександрович 

д\н д\н 

д\н 
0. 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича, в зв’язку 

iз закiнченням строку на який був обраний. Часткою в статутному капiталi Товариства не 

володiє. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на посадi 

3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

29.04.2017 
припинено 

повноваження 

член 

наглядової 

ради 

Редько Василь 

Олександрович 

д\н д\н 

д\н 
0.5827 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження члена Наглядової ради Редька Василя Олександровича, в зв’язку iз 

закiнченням строку на який був обраний. Володiє часткою в статутному капiталi 0,5827 

вiдсоткiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на 

посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

29.04.2017 
припинено 

повноваження 

член 

наглядової 

ради 

Ковальчук 

Ольга 

Михайлiвна  

д\н д\н 

д\н 
4.4019 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження члена Наглядової ради Ковальчук Ольги Михайлiвни , в зв’язку iз закiнченням 

строку на який була обрана. Володiє часткою в статутному капiталi 4.4019 вiдсоткiв. Фiзична 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на посадi 3 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.04.2017 
припинено 

повноваження 

член наглядової 

ради 

Ковальчук Валерій 

Володимирович 

д\н 

д\н 

д\н 

9.9500 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження члена Наглядової ради Ковальчука Валерiя Володимировича , в зв’язку iз 

закiнченням строку на який було обрано. Володiє часткою в статутному капiталi 9.9500 

вiдсоткiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на 

посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

29.04.2017 
припинено 

повноваження 

член наглядової 

ради 
Солтис Вiктор Петрович  

д\н 

д\н 

д\н 

0. 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження члена Наглядової ради Солтиса Вiктора Петровича , в зв’язку iз закiнченням 

строку на який був обраний. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на посадi 3 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

29.04.2017 
припинено 

повноваження 

Голова 

правлiння 

Ковальчук Вiталiй 

Володимирович 

д\н 

д\н 

д\н 

27.416 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження Голови правлiння Ковальчука Вiталiя Володимировича , в зв’язку iз 

закiнченням строку на який був обраний. Володiє часткою в статутному капiталi 27.416 

вiдсоткiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на 

посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

29.04.2017 
припинено 

повноваження 
член правлiння 

Барановський Сергiй 

Степанович 

д\н 

д\н 

д\н 

23.284 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження члена правлiння Барановського Сергiя Степановича , в зв’язку iз закiнченням 

строку на який був обраний. Володiє часткою в статутному капiталi 23.284 вiдсоткiв. 

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на посадi 3 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

29.04.2017 
припинено 

повноваження 
член правлiння  

Величко Володимир 

Богданович  

д\н 

д\н 

д\н 

9.9500 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження члена правлiння Величка Володимира Богдановича , в зв’язку iз закiнченням 

строку на який був обраний. Володiє часткою в статутному капiталi 9.9500 вiдсоткiв. 

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на посадi 3 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

 



29.04.2017 
припинено 

повноваження 
член правлiння  

Кушнiр Вiктор 

Васильович  

д\н 

д\н 

д\н 

0.7498 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження члена правлiння Кушнiра Вiктора Васильовича , в зв’язку iз закiнченням строку 

на який був обраний. Володiє часткою в статутному капiталi 0.7498 вiдсоткiв. Фiзична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на посадi 3 роки. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

29.04.2017 
припинено 

повноваження 
член правлiння  

Павлусь Ольга 

Михайлiвна 

д\н 

д\н 

д\н 

0.5000 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження члена правлiння Павлусь Ольги Михайлiвни , в зв’язку iз закiнченням строку на 

який була обрана. Володiє часткою в статутному капiталi 0.5000 вiдсоткiв. Фiзична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на посадi 3 роки. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

29.04.2017 
припинено 

повноваження 

голова ревiзiйної 

комiсiї  

Вакуленко Олег 

Дмитрович  

д\н 

д\н 

д\н 

0. 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження голови ревiзiйної комiсiї Вакуленка Олега Дмитровича , в зв’язку iз закiнченням 

строку на який був обраний. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на посадi 3 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

29.04.2017 
припинено 

повноваження 

член ревiзiйної 

комiсiї 

Дзьоба Андрiй 

Петрович 

д\н 

д\н 

д\н 

0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження члена ревiзiйної комiсiї Дзьоби Андрiя Петровича , в зв’язку iз закiнченням 

строку на який був обраний. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на посадi 3 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

29.04.2017 
припинено 

повноваження 

член ревiзiйної 

комiсiї 

Гуйда Вячеслав 

Миколайович  

д\н 

д\н 

д\н 

2.3800 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення припинити 

повноваження члена ревiзiйної комiсiї Гуйди Вячеслва Миколайовича , в зв’язку iз закiнченням 

строку на який був обраний. Володiє часткою в статутному капiталi 2.3800 вiдсоткiв. Фiзична 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на посадi 3 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

 



29.04.2017 обрано 
голова наглядової 

ради  
Кушнiр Вiктор Васильович  

д\н д\н 

д\н 
0.7498 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду 

голови наглядової ради акцiонера Кушнiра Вiктора Васильовича. Володiє часткою в статутному 

капiталi 0.7498 вiдсоткiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 

протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: заступник голови правлiння по загальних питаннях, 

заступник голови правлiння, заступник голови правлiння iз продажу продукцiї в Товариствi 

.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на 3 роки. 

29.04.2017 обрано 
член наглядової 

ради 

Ковальчук Валерiй 

Володимирович  

д\н д\н 

д\н 
9.9500 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду 

члена наглядової ради акцiонера Ковальчука Валерiя Володимировича . Володiє часткою в 

статутному капiталi 9.9500 вiдсоткiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних, протягом останнiх 5 рокiв обіймала посади: начальник служби пiдготовки продаж 

начальник служби iновацiй в Товариствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Обрано термiном на 3 роки. 

29.04.2017 обрано 
член наглядової 

ради 
Ковальчук Ольга Михайлівна  

д\н\ д\н 

д\н 
4.4019 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду 

члена наглядової ради акцiонера Ковальчук Ольгу Михайлiвну . Володiє часткою в статутному 

капiталi 4.4019 вiдсоткiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 

протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади начальник фiнансово-аудиторської служби, 

головний аудитор в Товариствi . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Обрано термiном на 3 роки. 

29.04.2017 обрано 
член наглядової 

ради 

Редько Василь 

Олександрович  

д\н д\н 

д\н 
0.5824 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду 

члена наглядової ради акцiонера Редька Василя Олександровича. Володiє часткою в статутному 

капiталi 0,5824 вiдсоткiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 

протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальник юридичної служби в Товариствi . 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на 3 роки. 

29.04.2017 обрано 
член наглядової 

ради 
Гуйда Вячеслав Миколайович  

д\н д\н 

д\н 
2.3800 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду 

члена Наглядової ради акцiонера Гуйду Вячеслава Миколайовича. Володiє часткою в 

статутному капiталi 2.3800 вiдсоткiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальник господарського вiддiлу, 

завiдуючий господарством служби господарської в Товариствi. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на 3 роки. 

29.04.2017 обрано Голова правлiння  
Ковальчук Вiталiй 

Володимирович  

д\н 

д\н 
27.416 



д\н 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду 

голови правлiння Ковальчука Вiталiя Володимировича. Володiє часткою в статутному капiталi 

27.416 вiдсоткiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, протягом 

останнiх 5 рокiв обiймала посади: голова правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на 3 роки. 

29.04.2017 обрано член правлiння  Барановський Сергiй Степанович  

д\н 

д\н 

д\н 

23.284 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду 

члена правлiння Барановського Сергiя Степановича. Володiє часткою в статутному капiталi 

23.284 вiдсоткiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, протягом 

останнiх 5 рокiв обiймала посади:перший заступник голова правлiння в Товариствi . 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на 3 роки. 

29.04.2017 обрано член правлiння Величко Володимир Богданович 

д\н 

д\н 

д\н 

9.9500 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду 

члена правлiння Величка Володимира Богдановича. Володiє часткою в статутному капiталi 

9.9500 вiдсоткiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, протягом 

останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальник вiддiлу логiстики, заступник голови правлiння iз 

загальних питань в Товариствi . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Обрано термiном на 3 роки. 

29.04.2017 обрано член правлiння  Солтис Вiктор Петрович 

д\н 

д\н 

д\н 

0. 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду 

члена правлiння Солтиса Вiктора Петровича. Часткою в статутному капiталi Товариства не 

володiє. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, протягом останнiх 5 

рокiв обiймала посади: начальник ревiзiйно-аудиторського вiддiлу, директор фiнансовий в 

Товариствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном 

на 3 роки. 

29.04.2017 обрано член правлiння Демчик Степан Сергiйович  

д\н 

д\н 

д\н 

0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду 

члена правлiння Демчика Степана Сергiйовича . Часткою в статутному капiталi Товариства не 

володiє. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, протягом останнiх 5 

рокiв обiймала посади: директор фiлiї "Київ-молоко" , директор з продаж в Товариствi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на 3 роки. 

 

 



29.04.2017 обрано 
голова ревiзiйної 

комiсiї 
Вакуленко Олег Дмитрович 

д\н д\н 

д\н 
0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на 

посаду голови ревiзiйної комiсiї Вакуленка Олега Дмитровича. Часткою в статутному 

капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальник вiддiлу кадрiв , начальник 

служби управлiння персоналом,начальник вiддiлу персоналу в Товариствi. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на 3 роки. 

29.04.2017 обрано член ревiзiйної комiсiї Дзьоба Андрiй Петрович 
д\н д\н 

д\н 
0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на 

посаду члена ревiзiйної комiсiї Дзьобу Андрiя Петровича. Часткою в статутному капiталi 

Товариства не володiє. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 

протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: ревiзор фiнансового вiддiлу , аудитор вiддiлу 

внутрiшнього контролю , аудитор ревiзiйного вiддiлу в Товариствi. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на 3 роки. 

29.04.2017 обрано член ревiзiйної комiсiї  
Гiсь Володимир 

Ярославович  

д\н д\н 

д\н 
0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 (протокол №1) прийнято рiшення обрати на 

посаду члена ревiзiйної комiсiї Гiсь Володимира Ярославовича. Часткою в статутному 

капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади:економiст з фiнансової роботи , аудитор 

вiддiлу внутрiшнього контролю в Товариствi. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Обрано термiном на 3 роки. 

 


