
                                               Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

14.01.2021 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 4/2021 
 (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 Ліліана Йосипівна 

(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 Долинський р-н, смт.Вигода 
вул.Д.Галицького, буд.63 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00274232 

5. Міжміський код та телефон, факс  (03477) 61035 (03477) 61035 

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 
проводить діяльність з оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення). 

Державна установа "Агентство з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у 
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  

www.uniplyt.com.ua 15.01.2021 

 
(URL-адреса веб-сайту) 

  
(дата) 

 
 
 



 

 
1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або 

суду 
№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення 

1 2 3 4 

2 14.01.2021 
Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства "Вигодський 

лісокомбінат" 
Перетворення 

Зміст інформації 
14.12.2020  Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства  "Вигодський лісокомбінат" (протокол №1/2021 від 14.01.2021) прийнято рішення про припинення  
Приватного акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю  "Вигодський лісокомбінат". 
Кількість голосів -"за"- 119934250 (Сто дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі двісті п'ятдесят) штук простих iменних акцiй або 100% голосiв акцiонера, який   є 
власниками голосуючих з цього питання акцiй, кількість голосів "проти"-0  
Причина прийняття рiшення - зменшення витрат на утримання Товариства, пов'язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство. 
 Повне найменування та реквiзити майбутнього пiдприємницького товариства-правонаступника, яке створюється в результатi перетворення: 
Приватне акціонерне товариство "Вигодський лісокомбінат" (скорочене найменування ПрАТ "Вигодський ЛК"), код ЄДРПОУ 00274232, місцезнаходження: 77552, Івано-Франківська 
область,  Долинський район, селище міського типу Вигода, вулиця Данила Галицького, будинок 63, статутний капітал 1 199 342, 50 гривень, шляхом його перетворення у Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат" (скорочене найменування ТОВ "Вигодський ЛК"), місцезнаходження: 77552, Івано-Франківська область,  Долинський район, 
селище міського типу Вигода, вулиця Данила Галицького, будинок 63, статутний капітал 1 199 342, 50 гривень, яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації 
виступатиме повним правонаступником майна, прав, грошових коштів, зобов'язань та інших обов'язків ПрАТ "Вигодський ЛК". 
Затверджено такий порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства " Вигодський лісокомбінат " на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю: 
Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1 та розподіляється серед його учасників. Єдиний акціонер 
Приватного акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат" отримує частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства на Товариство 
з обмеженою відповідальністю. Одна акція Товариства номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень одна копійка) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,01 грн. (нуль гривень одна 
копійка) Товариства з обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат". Розмір частки єдиного учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Вигодський лісокомбінат", дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат" 
до перетворення.  
При реорганізації Приватного акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат" все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його 
правонаступника. 
Затверджено  порядок та умови припинення ПрАТ "Вигодський ЛК" шляхом перетворення в ТОВ "Вигодський ЛК".  
Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення припинення (шляхом перетворення): 
1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат" шляхом перетворення в Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат" Приватне акціонерне товариство "Вигодський лісокомбінат" письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну 
реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, 
для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством. 
2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат" шляхом перетворення в Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат" Приватне акціонерне товариство "Вигодський лісокомбінат" подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій 
товариства. 
3. Приватне акціонерне товариство "Вигодський лісокомбінат" проводить інвентаризацію активів та пасивів. 
4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат" шляхом перетворення в 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат" Приватне акціонерне товариство "Вигодський лісокомбінат" письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує 

Додаток 12 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(підпункт 1 пункту 15 глави 1 розділу III) 



повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, 
яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.  
Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного 
товариства "Вигодський лісокомбінат" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат". 
Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства" кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 
днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:  
- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;  
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.  
У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій 
щодо зобов'язань перед ним. 
5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного 
товариства "Вигодський лісокомбінат" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат") Приватне акціонерне товариство "Вигодський 
лісокомбінат" складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його 
кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. 
6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Вигодський 
лісокомбінат" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат", враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне 
товариство "Вигодський лісокомбінат" проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Вигодський лісокомбінат". Учасники створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат" ухвалюють рішення про затвердження 
статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства. 
7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство "Вигодський лісокомбінат" подає 
визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного 
товариства "Вигодський лісокомбінат". 
8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство "Вигодський лісокомбінат" подає до державного реєстратора 
документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат". 
Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат". 
Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством. 
Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат", що створюється шляхом перетворення 
акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат", що перетворюється (у 
випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну). 
Акції Приватного акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат" конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат" та розподіляються 
серед його учасників. 
Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у 
статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат", що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,01 грн. буде дорівнювати вартості 
частки в розмірі 0,01 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1. 
З моменту державної реєстрації у встановленому порядку Товариства з обмеженою відповідальністю "Вигодський лісокомбінат", що створене внаслідок перетворення Приватного 
акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат", є правонаступником всіх прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства "Вигодський лісокомбінат" стосовно всіх його 
кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. 
 
Обрано  комісію з припинення Товариства у такому складі: Голова Комісії - Пенгрин Ліліана Йосипівна; Член Комісії - Дяків Надія Григорівна,  Член Комісії - Кренців Лариса 
Ярославівна,   
Голова Комiсiї з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Вигодський лісокомбінат " Пенгрин Ліліана Йосипівна 
 
 

 


