
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
03.07.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 352 
(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     Солтис В.П.  
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод"  

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 46010 м. Тернопіль, Лозовецька 28 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30356917 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (0352) 56-12-01, (0352) 56-12-01 

6. Адреса електронної пошти 

 ter_moloko@reyestr.com.ua 

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 "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://molokija.co

m/press_release/pov

idomlennya-pro-

viniknennya-

osoblivoi-

informatsii-

emitenta-c7ab 04.07.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй 

та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій 
 

№ з/п 

Дата повідомлення 

емітента особою, 

що здійснює облік 

права власності на 

акції в 

депозитарній 

системі, або 

акціонером 

(власником) 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) - фізичної особи - 

власника (власників) пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

після зміни (у 

відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 03.07.2019 Ковальчук Віталій Володимирович  д/н. 37,8068 99,4389 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: 

1.Зазначені особи набули домінуючий контрольний пакет акцій, як особи, що діють спільно, в розумінні ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі 

Договору про узгодження дій щодо придбання акцій ПрАТ "Тернопільський молокозавод" від 2 липня 2019 р. 

2.Найвища ціна придбання зазначеними особами акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття ними домінуючого контрольного пакета акцій включно з днем 
набуття - 1,27 грн. 

3.Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій - 2 липня 2019 р. 

4.Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи (осіб) - Ковальчук Віталій Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович, Ковальчук Ольга 

Михайлівна, Барановський Сергій Степанович, Величко Володимир Богданович, Глащенков Володимир Олександрович. 

5.Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій, до і після набуття права власності на такий пакет акцій. 

Ковальчук Віталій Володимирович: до - 37,8068%; після - 99,4389%. 

Ковальчук Валерій Володимирович: до - 9,95%; після - 99,4389%. 

Ковальчук Ольга Михайлівна: до - 4,401984%; після - 99,4389%. 
Барановський Сергій Степанович: до - 37,249805%; після - 99,4389%. 

Величко Володимир Богданович: до - 9,95%; після - 99,4389%. 

Глащенков Володимир Олександрович: до - 0,080376%; після - 99,4389%. 

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і після набуття 

права власності на такий пакет акцій - інформація відсутня. 

6.Ковальчук Віталій Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович і Ковальчук Ольга Михайлівна є афілійованими особами.  

7.Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 

Закону України "Про акціонерні товариства" - Ковальчук Віталій Володимирович. 
 

2 03.07.2019 Ковальчук Валерій Володимирович д/н. 9,95 99,4389 

Зміст інформації: 



Зміст інформації: 

1.Зазначені особи набули домінуючий контрольний пакет акцій, як особи, що діють спільно, в розумінні ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі 

Договору про узгодження дій щодо придбання акцій ПрАТ "Тернопільський молокозавод" від 2 липня 2019 р. 

2.Найвища ціна придбання зазначеними особами акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття ними домінуючого контрольного пакета акцій включно з днем 

набуття - 1,27 грн. 
3.Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій - 2 липня 2019 р. 

4.Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи (осіб) - Ковальчук Віталій Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович, Ковальчук Ольга 

Михайлівна, Барановський Сергій Степанович, Величко Володимир Богданович, Глащенков Володимир Олександрович. 

5.Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій, до і після набуття права власності на такий пакет акцій. 

Ковальчук Віталій Володимирович: до - 37,8068%; після - 99,4389%. 

Ковальчук Валерій Володимирович: до - 9,95%; після - 99,4389%. 

Ковальчук Ольга Михайлівна: до - 4,401984%; після - 99,4389%. 

Барановський Сергій Степанович: до - 37,249805%; після - 99,4389%. 
Величко Володимир Богданович: до - 9,95%; після - 99,4389%. 

Глащенков Володимир Олександрович: до - 0,080376%; після - 99,4389%. 

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і після набуття 

права власності на такий пакет акцій - інформація відсутня. 

6.Ковальчук Віталій Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович і Ковальчук Ольга Михайлівна є афілійованими особами.  

7.Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 

Закону України "Про акціонерні товариства" - Ковальчук Віталій Володимирович. 

3 03.07.2019 Ковальчук Ольга Михайлівна д/н. 4,401984 99,4389 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: 

1.Зазначені особи набули домінуючий контрольний пакет акцій, як особи, що діють спільно, в розумінні ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі 

Договору про узгодження дій щодо придбання акцій ПрАТ "Тернопільський молокозавод" від 2 липня 2019 р. 

2.Найвища ціна придбання зазначеними особами акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття ними домінуючого контрольного пакета акцій включно з днем 
набуття - 1,27 грн. 

3.Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій - 2 липня 2019 р. 

4.Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи (осіб) - Ковальчук Віталій Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович, Ковальчук Ольга 

Михайлівна, Барановський Сергій Степанович, Величко Володимир Богданович, Глащенков Володимир Олександрович. 

5.Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій, до і після набуття права власності на такий пакет акцій. 

Ковальчук Віталій Володимирович: до - 37,8068%; після - 99,4389%. 

Ковальчук Валерій Володимирович: до - 9,95%; після - 99,4389%. 

Ковальчук Ольга Михайлівна: до - 4,401984%; після - 99,4389%. 
Барановський Сергій Степанович: до - 37,249805%; після - 99,4389%. 

Величко Володимир Богданович: до - 9,95%; після - 99,4389%. 

Глащенков Володимир Олександрович: до - 0,080376%; після - 99,4389%. 

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і після набуття 

права власності на такий пакет акцій - інформація відсутня. 

6.Ковальчук Віталій Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович і Ковальчук Ольга Михайлівна є афілійованими особами.  

7.Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 

Закону України "Про акціонерні товариства" - Ковальчук Віталій Володимирович. 

4 03.07.2019 Барановський Сергій Степанович д/н. 37,249805 99,4389 



Зміст інформації: 

Зміст інформації: 

1.Зазначені особи набули домінуючий контрольний пакет акцій, як особи, що діють спільно, в розумінні ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі 
Договору про узгодження дій щодо придбання акцій ПрАТ "Тернопільський молокозавод" від 2 липня 2019 р. 

2.Найвища ціна придбання зазначеними особами акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття ними домінуючого контрольного пакета акцій включно з днем 

набуття - 1,27 грн. 

3.Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій - 2 липня 2019 р. 

4.Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи (осіб) - Ковальчук Віталій Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович, Ковальчук Ольга 

Михайлівна, Барановський Сергій Степанович, Величко Володимир Богданович, Глащенков Володимир Олександрович. 

5.Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій, до і після набуття права власності на такий пакет акцій. 

Ковальчук Віталій Володимирович: до - 37,8068%; після - 99,4389%. 
Ковальчук Валерій Володимирович: до - 9,95%; після - 99,4389%. 

Ковальчук Ольга Михайлівна: до - 4,401984%; після - 99,4389%. 

Барановський Сергій Степанович: до - 37,249805%; після - 99,4389%. 

Величко Володимир Богданович: до - 9,95%; після - 99,4389%. 

Глащенков Володимир Олександрович: до - 0,080376%; після - 99,4389%. 

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і після набуття 

права власності на такий пакет акцій - інформація відсутня. 

6.Ковальчук Віталій Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович і Ковальчук Ольга Михайлівна є афілійованими особами.  
7.Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 

Закону України "Про акціонерні товариства" - Ковальчук Віталій Володимирович. 

5 03.07.2019 Величко Володимир Богданович д/н. 9,95 99,4389 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: 
1.Зазначені особи набули домінуючий контрольний пакет акцій, як особи, що діють спільно, в розумінні ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі 

Договору про узгодження дій щодо придбання акцій ПрАТ "Тернопільський молокозавод" від 2 липня 2019 р. 

2.Найвища ціна придбання зазначеними особами акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття ними домінуючого контрольного пакета акцій включно з днем 

набуття - 1,27 грн. 

3.Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій - 2 липня 2019 р. 

4.Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи (осіб) - Ковальчук Віталій Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович, Ковальчук Ольга 

Михайлівна, Барановський Сергій Степанович, Величко Володимир Богданович, Глащенков Володимир Олександрович. 

5.Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій, до і після набуття права власності на такий пакет акцій. 
Ковальчук Віталій Володимирович: до - 37,8068%; після - 99,4389%. 

Ковальчук Валерій Володимирович: до - 9,95%; після - 99,4389%. 

Ковальчук Ольга Михайлівна: до - 4,401984%; після - 99,4389%. 

Барановський Сергій Степанович: до - 37,249805%; після - 99,4389%. 

Величко Володимир Богданович: до - 9,95%; після - 99,4389%. 

Глащенков Володимир Олександрович: до - 0,080376%; після - 99,4389%. 

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і після набуття 

права власності на такий пакет акцій - інформація відсутня. 
6.Ковальчук Віталій Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович і Ковальчук Ольга Михайлівна є афілійованими особами.  

7.Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 

Закону України "Про акціонерні товариства" - Ковальчук Віталій Володимирович. 



6 03.07.2019 Глащенков Володимир Олександрович д/н. 0,080376 99,4389 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: 

1.Зазначені особи набули домінуючий контрольний пакет акцій, як особи, що діють спільно, в розумінні ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі 

Договору про узгодження дій щодо придбання акцій ПрАТ "Тернопільський молокозавод" від 2 липня 2019 р. 

2.Найвища ціна придбання зазначеними особами акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття ними домінуючого контрольного пакета акцій включно з днем 

набуття - 1,27 грн. 

3.Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій - 2 липня 2019 р. 

4.Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи (осіб) - Ковальчук Віталій Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович, Ковальчук Ольга 
Михайлівна, Барановський Сергій Степанович, Величко Володимир Богданович, Глащенков Володимир Олександрович. 

5.Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій, до і після набуття права власності на такий пакет акцій. 

Ковальчук Віталій Володимирович: до - 37,8068%; після - 99,4389%. 

Ковальчук Валерій Володимирович: до - 9,95%; після - 99,4389%. 

Ковальчук Ольга Михайлівна: до - 4,401984%; після - 99,4389%. 

Барановський Сергій Степанович: до - 37,249805%; після - 99,4389%. 

Величко Володимир Богданович: до - 9,95%; після - 99,4389%. 

Глащенков Володимир Олександрович: до - 0,080376%; після - 99,4389%. 
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і після набуття 

права власності на такий пакет акцій - інформація відсутня. 

6.Ковальчук Віталій Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович і Ковальчук Ольга Михайлівна є афілійованими особами.  

7.Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 

Закону України "Про акціонерні товариства" - Ковальчук Віталій Володимирович. 

 

 


