
 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)  

І. Загальні відомості: 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629" 
2. Код за ЄДРПОУ: 03114796 
3. Місцезнаходження: Україна, 80200, Львівська обл., м. Радехів, вул. Б. Хмельницького, буд. 130 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0255)2-10-05 
5. Електронна поштова адреса: radehiv_atp14629@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 

http://radehivatp.bfg.lviv.ua 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні 
папери,  сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього 
Положення: 
відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або 
банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду 

ІІ. Текст повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629", які відбулися "26" листопада 2018 року (Протокол №2 
від"26" листопада 2018 року), було прийнято рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою 
відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629". 

Результати голосування: «За» – 1084639  голосів (100 % голосів від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій), «Проти» – 0 голосів, 
«Утримався» – 0 голосів. 

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення: економічна недоцiльнiсть 
подальшого функціонування органiзацiйно-правової форми – акцiонерне товариство. 

При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629" 
всі його майнові і немайнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки переходять до 
його правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629"відповідно до передавального акту, що буде складений 
після спливу строку з’явлення вимог кредиторами Товариства. Статутний капітал Товариства з обмеженою 
відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629" дорівнюватиме 
розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-
14629", розмір якого становить 406555.75 грн. (чотириста шість тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 
сімдесят п'ять копійок)  (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу може 
зменшуватися на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629" здійснює обмін акцій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629" на частки у статутному 
капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629", що створюється внаслідок перетворення. Акції ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629" конвертуються у частки Товариства з 
обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629", що 
створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДЕХІВСЬКЕ 
АТП-14629", та розподіляються серед його учасників. Кожен з акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629" має право отримати частку у статутному 
капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629", що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629". Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю 
Товариство з обмеженою відповідальністю "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629" відбувається із збереженням 
співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629", що перетворюється. Акції товариства, що 
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перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його 
учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25грн. дорівнює вартості частки в 0,25., 
тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629"дорівнюватиме 
сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629"на дату складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь в загальних зборах, на яких буде затверджено передавальний акт. Не підлягають 
конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про 
обов’язковий викуп належних їм акцій. 

ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова комісії з припинення  _______________ 
(підпис) 

В. Р. Зузак 

(ініціали та прізвище керівника)  

   М. П. "26" листопада 2018 року 
                 (дата) 
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