
Повідомлення кредитора про перетворення Товариства 
 

Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНЬХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи: 20134889, місцезнаходження: 45612, Волинська область, Луцький р-н, смт. Торчин, вул. 

І.Франка, 4, надалі – «Товариство») на виконання вимог ч.1 ст.82 Закону України «Про акціонерні 

товариства» повідомляє, що єдиним акціонером, який є власником 100% акцій Товариства, було 

прийнято Рішення №2/21 від 21 квітня 2021 року про припинення Товариства шляхом його 

перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, призначено комісію з припинення 

Товариства та затверджено план його перетворення. 

Внаслідок проведення процедури перетворення буде створене Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОЛИНЬХОЛДІНГ», до якого перейдуть всі права та обов’язки, у тому числі 

вимоги кредиторів Товариства, які існували на дату затвердження передавального акту. 

Вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення 

про рішення про припинення Товариства - до 24.06.2021 року. Кожна окрема вимога кредитора 

розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше 

тридцяти днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.  

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, 

протягом двадцяти днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства, може 

звернутися з письмовою вимогою про здійснення дій, передбачених законодавством.  

У разі, якщо кредитор не звернувся у вказаний строк до Товариства з відповідною 

письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо 

зобов'язань перед ним. 

Кредиторські зобов’язання Товариства перейдуть до зобов’язань правонаступника в 

повному обсязі.  

Вимоги до Товариства заявляються кредиторами у письмовій формі шляхом надіслання 

рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення на адресу місцезнаходження 

Товариства - 45612, Волинська область, Луцький р-н, смт. Торчин, вул. І.Франка, 4. У вимозі 

повинно міститися обґрунтування сум, що заявляються, та посилання на підстави виникнення у 

Товариства відповідних кредиторських зобов’язань. До вимоги кредитора повинна бути додана 

належним чином засвідчена копія документа, на підставі якого він заявляє свою вимогу. 

Необхідність перетворення компанії у Товариство з обмеженою відповідальністю 

пов’язано з подальшою оптимізацією корпоративної структури, спрощенням бізнес-процесів та 

підвищенням ефективності господарської діяльності. Запевняємо, що процес перетворення 

Приватного акціонерного товариства "ВОЛИНЬХОЛДІНГ" не означає припинення діяльності або 

відчуження компанії. Всі зобов’язання, прийняті компанією відповідно до законодавства та 

домовленостей з нашими партнерами, залишаються в силі і будуть виконуватися в повному обсязі 

та у визначений термін - або ПрАТ "ВОЛИНЬХОЛДІНГ" або його правонаступником ТОВ 

"ВОЛИНЬХОЛДІНГ".  

 

Будьте впевнені, що ця трансформація не вплине на стійкість нашої співпраці.  

 

Будь ласка, повідомте нам у разі необхідності отримання будь-яких додаткових деталей. 

 

 

З повагою, 

Голова Комісії з припинення  

ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»      Пасічник Г.А. 

 

 

 

 

 

 

Вик. 

Детюк О.В. 

контактний телефон: +380503785828. 

 


