
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 
      

Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

04.09.2019 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 
№ 1-so 
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Генеральний 
директор 

      
Пенгрин Л.Й. 

(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 Приватне акцiонерне товариство "Вигодський лiсокомбiнат" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  
77552 Iвано-Франкiвська обл., Долинський р-н, смт Вигода вул. 
Д.Галицького, 63 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00274232 

5. Міжміський код та телефон, факс  0347761035 0347761035 

6. Адреса електронної пошти Liliana_uniplyt@ukr.net 

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 "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

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

Повідомлення розміщено на 
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку  

uniplyt.com.ua 04.09.2019 

 
(адреса сторінки) 

  
(дата) 

 
 
 
 
 



 

Додаток 14 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(підпункт 1 пункту 19 глави 1 розділу III) 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій 

№ з/п 

Дата повідомлення 
емітента особою, 

що здійснює облік 
права власності на 

акції в 
депозитарній 
системі або 
акціонером 

Повне найменування 
юридичної особи - власника 

(власників) або прізвище, імя, 
по батькові (за наявності) - 
фізичної особи -власника 
(власників) пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (для юридичної 

особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної 

держави про реєстрацію юридичної 
особи (для юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) до 
зміни (у 

відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера 
(власника) 

після зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 04.09.2019 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"Універсал" 

21246490 87.352 87.352 

Зміст інформації 
04.09.2019 емітентом отримано інформацію від осіб, що діють відповідно до ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Відповідно до цієї інформації, 03.09.2019 акціонери ТОВ "Універсал" (код за ЄДРПОУ 21246490), Гурко Володимир Анатолійович, Кисельов 
Олег Володимирович, Манасьян Павло Акопович, Кіпоть Олександр Олексійович, LENSTER BUSINESS CORP. (код 003924) уклали Договір про 
спільні дії. 
У розумінні ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" вищезазначені особи розглядаються, як "особи, що діють спільно" та є 
власниками  домінуючого контрольного пакета акцій в статутному капіталі Емітента, виключно з метою реалізації їхнього права на викуп 
акцій у міноритарних акціонерів, що не є сторонами укладеного Договору. 
Дата укладення Договору, а саме 03 вересня 2019 року, є датою набуття особами, що діють спільно, домінуючого контрольного пакета 
акцій Емітента у розмірі 95,659 %. 
Відповідно до Договору про спільні дії ТОВ "Універсал" (код за ЄДРПОУ 21246490) є уповноваженою особою на вчинення правочинів щодо 
набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно. 
Заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, протягом 12 місяців, що передують даті набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, акції цього товариства не придбавали.  
Розмір частки, яка прямо або опосередковано належала особі в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до і після 
набуття права власності на такий пакет акцій  не змінилась. 

2 04.09.2019 
Гурко Володимир 

Анатолійович 
 0.291 0.291 

Зміст інформації 
04.09.2019 емітентом отримано інформацію від осіб, що діють відповідно до ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Відповідно до цієї інформації, 03.09.2019 акціонери ТОВ "Універсал" (код за ЄДРПОУ 21246490), Гурко Володимир Анатолійович, Кисельов 
Олег Володимирович, Манасьян Павло Акопович, Кіпоть Олександр Олексійович, LENSTER BUSINESS CORP. (код 003924) уклали Договір про 
спільні дії. 
У розумінні ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" вищезазначені особи розглядаються, як "особи, що діють спільно" та є 
власниками  домінуючого контрольного пакета акцій в статутному капіталі Емітента, виключно з метою реалізації їхнього права на викуп 
акцій у міноритарних акціонерів, що не є сторонами укладеного Договору. 
Дата укладення Договору, а саме 03 вересня 2019 року, є датою набуття особами, що діють спільно, домінуючого контрольного пакета 
акцій Емітента у розмірі 95,659 %. 
Відповідно до Договору про спільні дії ТОВ "Універсал" (код за ЄДРПОУ 21246490) є уповноваженою особою на вчинення правочинів щодо 
набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно. 
Заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, протягом 12 місяців, що передують даті набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, акції цього товариства не придбавали.  
Розмір частки, яка прямо або опосередковано належала особі в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до і після 
набуття права власності на такий пакет акцій  не змінилась. 

3 04.09.2019 
Кисельов Олег 

Володимирович 
 0.291 0.291 

Зміст інформації 
04.09.2019 емітентом отримано інформацію від осіб, що діють відповідно до ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Відповідно до цієї інформації, 03.09.2019 акціонери ТОВ "Універсал" (код за ЄДРПОУ 21246490), Гурко Володимир Анатолійович, Кисельов 
Олег Володимирович, Манасьян Павло Акопович, Кіпоть Олександр Олексійович, LENSTER BUSINESS CORP. (код 003924) уклали Договір про 
спільні дії. 
У розумінні ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" вищезазначені особи розглядаються, як "особи, що діють спільно" та є 
власниками  домінуючого контрольного пакета акцій в статутному капіталі Емітента, виключно з метою реалізації їхнього права на викуп 
акцій у міноритарних акціонерів, що не є сторонами укладеного Договору. 



Дата укладення Договору, а саме 03 вересня 2019 року, є датою набуття особами, що діють спільно, домінуючого контрольного пакета 
акцій Емітента у розмірі 95,659 %. 
Відповідно до Договору про спільні дії ТОВ "Універсал" (код за ЄДРПОУ 21246490) є уповноваженою особою на вчинення правочинів щодо 
набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно. 
Заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, протягом 12 місяців, що передують даті набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, акції цього товариства не придбавали.  
Розмір частки, яка прямо або опосередковано належала особі в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до і після 
набуття права власності на такий пакет акцій  не змінилась. 

4 04.09.2019 Манасьян Павло Акопович  0.291 0.291 
Зміст інформації 
04.09.2019 емітентом отримано інформацію від осіб, що діють відповідно до ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Відповідно до цієї інформації, 03.09.2019 акціонери ТОВ "Універсал" (код за ЄДРПОУ 21246490), Гурко Володимир Анатолійович, Кисельов 
Олег Володимирович, Манасьян Павло Акопович, Кіпоть Олександр Олексійович, LENSTER BUSINESS CORP. (код 003924) уклали Договір про 
спільні дії. 
У розумінні ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" вищезазначені особи розглядаються, як "особи, що діють спільно" та є 
власниками  домінуючого контрольного пакета акцій в статутному капіталі Емітента, виключно з метою реалізації їхнього права на викуп 
акцій у міноритарних акціонерів, що не є сторонами укладеного Договору. 
Дата укладення Договору, а саме 03 вересня 2019 року, є датою набуття особами, що діють спільно, домінуючого контрольного пакета 
акцій Емітента у розмірі 95,659 %. 
Відповідно до Договору про спільні дії ТОВ "Універсал" (код за ЄДРПОУ 21246490) є уповноваженою особою на вчинення правочинів щодо 
набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно. 
Заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, протягом 12 місяців, що передують даті набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, акції цього товариства не придбавали.  
Розмір частки, яка прямо або опосередковано належала особі в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до і після 
набуття права власності на такий пакет акцій  не змінилась. 

5 04.09.2019 
Кіпоть Олександр 

Олексійович 
 3.967 3.967 

Зміст інформації 
04.09.2019 емітентом отримано інформацію від осіб, що діють відповідно до ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Відповідно до цієї інформації, 03.09.2019 акціонери ТОВ "Універсал" (код за ЄДРПОУ 21246490), Гурко Володимир Анатолійович, Кисельов 
Олег Володимирович, Манасьян Павло Акопович, Кіпоть Олександр Олексійович, LENSTER BUSINESS CORP. (код 003924) уклали Договір про 
спільні дії. 
У розумінні ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" вищезазначені особи розглядаються, як "особи, що діють спільно" та є 
власниками  домінуючого контрольного пакета акцій в статутному капіталі Емітента, виключно з метою реалізації їхнього права на викуп 
акцій у міноритарних акціонерів, що не є сторонами укладеного Договору. 
Дата укладення Договору, а саме 03 вересня 2019 року, є датою набуття особами, що діють спільно, домінуючого контрольного пакета 
акцій Емітента у розмірі 95,659 %. 
Відповідно до Договору про спільні дії ТОВ "Універсал" (код за ЄДРПОУ 21246490) є уповноваженою особою на вчинення правочинів щодо 
набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно. 
Заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, протягом 12 місяців, що передують даті набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, акції цього товариства не придбавали.  
Розмір частки, яка прямо або опосередковано належала особі в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до і після 
набуття права власності на такий пакет акцій  не змінилась. 

6 04.09.2019 LENSTER BUSINESS CORP. 003924 3.467 3.467 
Зміст інформації 
04.09.2019 емітентом отримано інформацію від осіб, що діють відповідно до ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Відповідно до цієї інформації, 03.09.2019 акціонери ТОВ "Універсал" (код за ЄДРПОУ 21246490), Гурко Володимир Анатолійович, Кисельов 
Олег Володимирович, Манасьян Павло Акопович, Кіпоть Олександр Олексійович, LENSTER BUSINESS CORP. (код 003924) уклали Договір про 
спільні дії. 
У розумінні ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" вищезазначені особи розглядаються, як "особи, що діють спільно" та є 
власниками  домінуючого контрольного пакета акцій в статутному капіталі Емітента, виключно з метою реалізації їхнього права на викуп 
акцій у міноритарних акціонерів, що не є сторонами укладеного Договору. 
Дата укладення Договору, а саме 03 вересня 2019 року, є датою набуття особами, що діють спільно, домінуючого контрольного пакета 
акцій Емітента у розмірі 95,659 %. 
Відповідно до Договору про спільні дії ТОВ "Універсал" (код за ЄДРПОУ 21246490) є уповноваженою особою на вчинення правочинів щодо 
набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно. 
Заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, протягом 12 місяців, що передують даті набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, акції цього товариства не придбавали.  
Розмір частки, яка прямо або опосередковано належала особі в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до і після 
набуття права власності на такий пакет акцій  не змінилась. 
 
 


