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Відкрите акціонерне товариство "Тернопільголовпостач"

Юридична адреса* 46019, м. Тернопіль, вул.Промислова, 20

Керівник*
Скiбiцький  Олександр  Володимирович  -  Голова  правлiння.  Тел: 
0352235452

E-mail*

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі 
ДКЦПФР

Відкрите  акціонерне  товариство  "Тернопільголовпостач"  повідомляє,  що  чергові 
загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2010 року за адресою: 46019 Тернопільська 
обл.,  м.  Тернопіль,  вул.  Промислова 20,  актовий зал  підприємства.  Початок  о  10 годині. 
Порядок денний:

1. Звіт  Правління  ВАТ  "Тернопільголовпостач"  за  результатами  фінансово-
господарської діяльності товариства за 2009 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.
3. Звіти  Ревізійної  комісії  про  фінансово-майновий  стан  Товариства  за  2009  рік, 

затвердження бухгалтерської звітності Товариства за 2009 рік.
4. Порядок розподілу прибутку (збитків) за 2009 рік.
5. Про  передачу  ведення  реєстру  власників  іменних  цінних  паперів.  Звіт  фінансово-

господарської діяльності ВАТ "Тернопільголовпостач" за 2009 рік (тис. грн.) 
Найменування показника періодзвітний попередній

• Усього активів 21530 17474
• Основні засоби 5167 5241
• Запаси 2291 2680
• Сумарна дебіторська заборгованість 1097 1582
• Грошові кошти та їх еквіваленти 80 0
• Нерозподілений прибуток 591 1041
• Власний капітал 4106 4147
• Статутний капітал 3361 3361
• Довгострокові зобов’язання 0 0
• Поточні зобов’язання 5723 3825
• Чистий прибуток (збиток) -450 -430
• Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 59 84

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 9.00 до 10.00 29.04.2010 р. за місцем 
проведення зборів.

Для реєстрації та участі в зборах необхідно мати: паспорт або документ що досвідчує 
особу акціонера або представника; свідотство про народження дитини батькам малолітньої 
дитини акціонера, яка не досягла 14 років; для представників акціонерів довіреність на право 
участі в зборах завірену в установленому законодавством України порядку.

З матеріалами пов'язаними з  порядком денним зборів,  особи ,  які  мають право на 
участь  у загальних  зборах можуть  ознайомитись  з  19  квітня  2010 року,  з  14.00  до  16.00 
години, за адресою: 46019 Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Промислова 20.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном в м.Тернопіль:(0352)47-56-31.
Шановний акціонер, повідомляємо вас, що в зв'язку з ліквідацією реєстроутримувача 

ВАТ"Тернопільголовпостач"  Товариства  з  обмеженою  відповідальністю  "Ватра-
Трансфер"(ліцензія  ДКЦПФР:  серія  АБ  №323086  від  27.12.2005  р.,  адреса:  46008,  м. 



Тернопіль,  вул.  Микулинецька  46,  телефон 0352 525644)  на  Наглядовій  раді  Товариства, 
було  прийнято  рішення  про  передачу  реєстру  іменних  цінних  паперів  новому 
реєстроутримувачу  Публічному  акціонерному  товариству  "Акціонерний  комерційний 
промислово-інвестиційний банк" в осоьі відокремленого підрозділу філії "Відділення ВАТ 
Промінвестбанк  в  м.  Тернопіль"(Ліцензія  ДКЦПФР:  серія  АВ  №483644  від  04.10.2009 
р.,адресса:  46008,  м.Тернопіль,  вул.  Танцорова 11,  телефон/  (0352)  525520.  Дата  передачі 
реєстру25.03.2010р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
29.04.2010.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 45 газета "Вiдомостi 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" від 12.03.2010


