
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

 

 19.04.2019  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   
№ 444/150  

 (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       Козiброда Ярослав Iванович 

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

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" 
2. Організаційно-правова форма 

3. Місцезнаходження 
46023, Тернопільська обл., м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 
22607719 

5. Міжміський код та телефон, факс 
0352 243014 0352 244007 

6. Адреса електронної пошти 
sekretar@orion.te.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 "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 
21676262 
УКРАЇНА  

DR/00001/APA 
 

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

Повідомлення розміщено http://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/osoblyva-   19.04.2019 



на власному веб-сайті 
учасника фондового 
ринку 

informatsiia 

 (адреса сторінки)  (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 сукупності 
вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 19.04.2019 100000 46815 213.6 

Зміст інформації: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 
попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi у 
перiод з 19.04.2019 року i до 18.04.2020 року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних правочинiв бiльше 25 % 
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме:  
- правочинiв по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, виконанню Товариством робiт i наданню ним послуг третiм особам; 
- правочинiв по розпорядженню основними засобами Товариства, що вiдносяться до об’єктiв нерухомого майна (передача в користування 
третiх осiб), по придбанню Товариством об’єктiв нерухомого майна;  
- правочинiв по розпорядженню основними засобами Товариства, що не вiдносяться до об’єктiв нерухомого майна (передача в користування 
третiх осiб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих; 
- правочинiв по придбанню та вiдчуженню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси та iншого 
майна (в тому числi цiнних паперiв); 
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори); 
- правочинiв по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, 
поруки); 
- правочинiв по передачi Товариством третiм особам своїх прав i обов’язкiв по укладених договорах (договори про переведення боргу, про 
вiдступлення права вимоги); 
- правочинiв, направлених на придбання робiт та/чи послуг, виконавцями яких є третi особи; 
- iнших правочинiв, необхiдних для здiйснення господарської дiяльностi Товариства. 
Гранична сукупна вартiсть кожного iз зазначених значних правочинiв не повинна перевищувати 100 млн. грн.  
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 46 815 000 грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi кожного правочину до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
213,6 вiдсоткiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 100 480 800 штук. 



№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупна 

вартість правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 99610800 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 99610800 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук. 
 


