
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
26.08.2020 

(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    Давида Роман Ярославович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ 

КОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне підприємство 

3. Місцезнаходження: 

 16703, Чернігівська обл., м. Iчня, вул. Вишнева, 4 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 00381152 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (04633) 2-40-95 , дн 

6. Адреса електронної пошти: 

 mkk@ichnya.com 

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному www.ichnya.com 26.08.2020 



веб-сайті учасника фондового ринку (URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 25.08.2020 900 000 543 441 165,6 

Зміст інформації: 

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з фінансовими компаніями та/або 

іншими юридичними особами або банками в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних 

загальних зборів акціонерів, наступного характеру:  

o генеральну кредитну угоду та зміни, додаткові угоди до неї; 

o кредитні та депозитні угоди, договори позики або зміни та доповнення до них; 

o угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, договорам позики та 

генеральним кредитним угодам укладеним Товариством (договори застави майна, іпотеки, поруки та ін.). 

2. Визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства; 

3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів) гривень або 

еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день 

укладення відповідного/их договору/ів; 

4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові Правління Товариства або 

уповноваженій особі за довіреністю Товариства. 

 

 


