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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦБУДМАШ» 

шляхом його перетворення у  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  «СПЕЦБУДМАШ» 

 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО «СПЕЦБУДМАШ» (далі – 

Товариство) відповідно до вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» 

повідомляє кредиторів Товариства про прийняття 26.10.2020 року позачерговими 

Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення Товариства 

шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СПЕЦБУДМАШ»  за місцезнаходженням: 07400, Київська 

обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4. Причини такого рішення: недоцільність 

існування юридичної особи у формі акціонерного товариства у зв’язку із значними 

фінансовими витратами на своє обслуговування. Перетворення буде здійснюватися згідно 

затверджених зборами Порядку та умов та Плану перетворення.  

Частиною 1 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що 

перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми 

акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків 

підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом. 

У зв`язку з прийняттям рішення про припинення Товариства  шляхом 

перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю Позачерговими Загальними 

зборами акціонерів Товариства 26.10.2020 року було припинено повноваження 

одноосібного  виконавчого органу - Директора Басюка Юрія Васильовича та призначено 

комісію з припинення у складі однієї особи: Басюк Юрій Васильович - голова комісії з 

припинення. 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 26.10.2020 року, 

відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України, був встановлений такий 

Порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що 

припиняється: 

«Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення 

акціонерного товариства шляхом перетворення,  товариство зобов'язане письмово 

повідомити про це кредиторів товариства і розмістити 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. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення 

кожну фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів. 

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється 

внаслідок перетворення, 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. 



Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених 

кредиторами. 

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, 

становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення юридичної особи.  

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів 

до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після 

чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше 

тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної 

вимоги кредитора.». 

Усі активи та зобов’язання у повному обсязі переходять до товариства – 

правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУДМАШ». 

Зобов’язання Товариства перед кредитором будуть передані згідно з 

передавальним актом підприємству-правонаступнику - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СПЕЦБУДМАШ " - та будуть виконуватись останнім згідно 

умов передбачених в правочині, що був укладений між таким кредитором та Товариством. 

Письмова вимога кредитора подається (надсилається) за місцезнаходженням 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" - 07400, Київська 

обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 

 

 

Голова комісії з 

припинення                                                                                               Басюк Ю.В. 

 


