
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 Правління       Багнюк Ігор Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   22.06.2018 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство "Агрофірма 

"Провесінь" 
  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79067, м.Львів, вул.Тракт Глинянський, 152 
  
4. Код за ЄДРПОУ   00854400 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (322)251-29-25, (322)251-29-25 
  
6. Електронна поштова адреса   provesin@ukr.net 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   22.06.2018 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №119, Газета "Відомості НКЦПФР"   23.06.2018 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://www.provesin.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   25.06.2018       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна 
або послуг, що є 

предметом правочину 
(тис. грн) 

Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (тис. грн.) 

Співвідношення ринкової вартості майна 
або послуг, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у 

відсотках) 
1 2 3 4 5 

1 22.06.2018 9142,21 28720,00 31,830000 
Зміст інформації: 
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Агрофірма "Провесінь" (протокол вiд 22.06.2018 р), прийнято рiшення погодити отримання агрофірмою 
кредиту у 2018-2021р.р. з максимальним лімітом 6 000 000,00 (шість мільйонів) грн., з уповноваженням голови правління Багнюка І.В. узгодити з Банком умови 
кредитування в погоджених межах та на вчинення всіх дій щодо отримання кредиту та підписання всіх необхідних документів, зокрема кредитного, іпотечних 
договорів та всіх інших супровідних документів, підписання змін до них (у випадку якщо такі зміни не стосуються істотних умов кредитування, погоджених зборами). 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що їх предметом правочинів, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства 
за 2017 рiк. Правочини можуть вчинятися Товариством протягом перiоду з 22.06.2018 року по 22.06.2019 року (включно). Вартiсть чистих активiв на 31.12.2017 
становить 28720000,00грн., гранична сума угод 9142 206,00 грн. Спiввiдношення до вартостi активiв  31,83%. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 

 


