
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

______16.04.2019р_________________ 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 

N __437____ 
(вихідний реєстраційний 
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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) 

Голова комісії з припинення   
(посада) 

____________ 
(підпис) 

_____________В.С.Яглінський___________ 
(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 «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»  

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

Україна, 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника, 7   

4.  Ідентифікаційний код юридичної особи. 

 14146210 

5. Міжміський код та телефон, факс 

+3856 3 03 30 

6. Адреса електронної пошти. 

dmolz@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 інфраструктури 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  

             www.dmz.ua 
           (адреса сторінки) 

 16.04.2019р. 
(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 

1 15.04.2019 Чергові загальнi збори акцiонерiв  Перетворення 

Зміст інформації: 

15.04.2019 року черговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» 
(Протокол №1 вiд 15.04.2019 року) прийнято рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення його у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД». 
Кiлькiсть голосiв «за» - 2 586 708 (два мільйони п’ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісім) штук простих iменних акцiй або 100% голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, «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: 
Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (далі - ТОВ); 
Скорочене найменування – ТОВ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»;  
Місцезнаходження - Україна, 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника, 7. 
Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», що створюється в наслідок 
припинення Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» шляхом перетворення, дорівнюватиме розміру статутного 
капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», а саме:  646 677,00 (шістсот сорок шість тисяч 
шістсот сімдесят сім) гривень 00 копійок. 
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Передача активiв та зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», буде здiйснена шляхом 
складання Передавального акту та затвердження його загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», 
 
З метою оптимізації управління діяльності, зменшення витрат на утримання Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, 
як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи – 14146210, 
(місцезнаходження: Україна, 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника, 7), розмір статутного капіталу становить 646 677,00 (шістсот сорок 
шість тисяч шістсот сімдесят сім) гривень 00 копійок, поділений на 2 586 708 (два мільйони п’ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісім)  простих іменних 
акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять  копійок), планується перетворити у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» з статутним капіталом у 646 677,00 (шістсот сорок шість тисяч шістсот сімдесят сім) гривень 00 копійок, 
номінальна вартість частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА 0,25 грн. (двадцять п’ять  копійок), за місцезнаходженням: 32200, Хмельницька обл., м. 
Деражня, вул. Б. Олійника, 7. 
 
Реорганiзацiя ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» буде проводитися вiдповiдно до чинного 
законодавства України, плану, порядку та умов здiйснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», iз збереженням спiввiдношення 
кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у Статутному капiталi Товариства, що перетворюється та передачею ним згiдно з Передавальним актом усього 
майна, зобов’язань, прав та обов’язкiв, в тому числi Статутний капiтал в сумi 646 677,00 (шістсот сорок шість тисяч шістсот сімдесят сім) гривень 00 
копійок.  
 
Iнформацiя про порядок та умови обмiну акцiй на частки у статутному капiталi Товариства - правонаступника: 
Акції ПрАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», що перетворюється, конвертуються в частки ТОВ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», 
що буде правонаступником ПрАТ,  та розподіляються серед його учасників. 
Кожен акціонер ПрАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі 
правонаступника, що створюється шляхом перетворення. 
Розподіл часток створюваного ТОВ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» - правонаступника ПрАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», 
відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД», що перетворюється. 
Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера у статутному капіталі ПрАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», що припиняється, має 
дорівнювати розміру частки (номінальна вартість частки) учасника (у відсотках) у статутному капіталі ТОВ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», 
створеного шляхом перетворення. 
Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій 1:1 (одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять  копійок) Приватного 
акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» обмінюється на одну частку номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять  
копійок) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»).  
Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює – 1. 
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Розмір частки учасника (номінальна вартість частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», на дату затвердження установчих документів правонаступника. 
Інші цінні папери, крім акцій, ПрАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» не розміщувало.  
 
В результаті реорганізації шляхом перетворення, акціонери ПрАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», не несуть збитків, пов’язаних із майновою 
участю, у зв’язку з чим акціонерам ПрАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»  не будуть здійснюватися будь-які відшкодування. 
 
Комiсiя з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» призначена у складi 3 осiб, 
персонально: 
Голова комісії:  Громадянин України, Яглінський Валерій Станіславович, паспорт серія НА №040698, виданий  Деражнянським РВ УМВС України в 
Хмельницькій обл.. від 17 січня 1996р., номер облікової картки платника податків 2278903318. 
Члени комісії:  
Громадянка України, Корчова Марина Вікторівна, паспорт серія НА №632686, виданий Деражнянським РВ УМВС України в Хмельницькій обл. від 7 
квітня 1999р., номер облікової картки платника податків 2362316382 
Громадянка України, Мацюк Тетяна Володимирівна паспорт серія НВ №665488, виданий Деражнянським РС УДМС України в Хмельницькій обл. від 29 
березня 2013р.  
 
Комісія з припинення (перетворення) працює за адресою: Україна, 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника, 7, кабінет Голови Правління. 
 
Порядок i строк заявлення кредиторами вимог до Товариства (згiдно вимог Статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статтi 105 Цивiльного 
Кодексу України): 
1) Встановлено строк для пред’явлення вимог кредиторів до Товариства – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення 
про припинення Товариства у відповідності до вимог статті 105 ЦКУ.  
2) Встановлено строк для пред’явлення вимог кредиторів, вимоги яких до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки – 20 днів після 
надіслання їм повідомлення про припинення Товариства, у відповідності до вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства». 
3) Відповідно до Статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення 
Товариства шляхом перетворення, Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і розміщує 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. 
4) Кредитор,  вимоги  якого   до   Товариства, діяльність   якого   припиняється  внаслідок  злиття,  приєднання, поділу,  перетворення  або  з   якого   
здійснюється   виділ,   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 
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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,  зазначений вище, до Товариства з письмовою вимогою, 
вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових  дій  щодо  зобов'язань перед ним.  
5) Забезпечити письмове повідомлення кредиторів про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, 
протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.  
6) Забезпечити розміщення 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. 
7) Вимоги  кредиторів надаються особисто комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД», яка працює за адресою: Україна, 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника, 7, кабінет Голови Правління кабінет Голови Правління, в 
робочі дні з 10.00 по 17.00,  або засобами поштового зв’язку простим листом. 
8) 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 30 (тридцяти днів) з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора. 
9) Після задоволення чи відхилення вимог кредиторів,  комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» складає передавальний акт.  
 
Спосiб повiдомлення кредиторiв про реорганiзацiю: письмове повiдомлення кредиторiв i розміщення  повідомлення про ухвалене рішення черговими 
загальними зборами акціонерів Товариства  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, протягом 30 
(тридцяти) днiв з дати прийняття загальними зборами Товариства такого рiшення.  
 
Спосiб заявлення вимог кредиторiв: Вимоги  кредиторів надаються особисто комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», яка працює за адресою: Україна, 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника, 7, кабінет Голови 
Правління кабінет Голови Правління, в робочі дні з 10.00 по 17.00,  або засобами поштового зв’язку простим листом. 
 
Голова Комiсiї з припинення 
ПрАТ ««ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» Яглінський Валерій Станіславович 

 

 


