
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       Зузак Вiктор Романович 

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

  М.П.  
24.04.2017 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Радехiвське АТП-14629" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

80200, м. Радехiв, вул. Б.Хмельницького, 130 

4. Код за ЄДРПОУ 

03114796 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0325521645 0325521645 

6. Електронна поштова адреса 

radehivATP14629@yandex.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* № 78 Вiдомостi НКЦПФР 25.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://radehivatp.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 25.04.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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 21.04.2017 400 631 63.39144 

Зміст інформації: 

21.04.2017р. Загальнi збори ПрАТ "Радехiвське АТП-14629" прийняли рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину з 
банкiвськими установами на отримання банкiвського кредиту в розмiрi 400 тис.грн. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного 
правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi. 
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