
Приватне акцiонерне товариство "Українське-Канадське спiльне пiдприємство 

"Погар Iнтернешнл" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22332837; місцезнаходження: 

79058, Львівська обл., м. Львiв, вул. Хiмiчна, 22, кв.51) відповідно до вимог ч.2 ст.65 Закону 

України "Про акціонерні товариства"  повідомляє, що «14» травня 2020 року (вх. 

№3)  отримало  від акціонера Товариства - Доскіча Віктора Михайловича, повідомлення про 

набуття права власності на контрольний пакет акцій Приватного акцiонерного товариства 

"Українське-Канадське спiльне пiдприємство "Погар Iнтернешнл" наступного змісту: 

 

Приватне акцiонерне товариство "Українське-

Канадське спiльне пiдприємство "Погар 

Iнтернешнл"  

ідентифікаційний код юридичної особи: 22332837 

місцезнаходження: 79058, Львівська обл., м. Львiв, вул. 

Хiмiчна, 22, кв.51 

 

від акціонера Доскіча Віктора Михайловича 

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зубра,               

вул. Лісна, 36 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про набуття права власності на контрольний пакет акцій Приватного акцiонерного 

товариства "Українське-Канадське спiльне пiдприємство "Погар Iнтернешнл" 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 22332837; місцезнаходження: 79058, Львівська 

обл., м. Львiв, вул. Хiмiчна, 22, кв.51) (далі – Товариство) 

 

На виконання вимог ч. 2 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства, я, Доскіч 

Віктор Михайлович, повідомляю про таке: 

13 травня 2020 року, у зв’язку з виконанням укладеного Договору Дарування №01 від 

12.05.2020 року, я набув право власності на  контрольний пакет акцій Приватного акцiонерного 

товариства "Українське-Канадське спiльне пiдприємство "Погар Iнтернешнл" в кількості 66 

(шістдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 66 % від загальної 

кількості простих іменних акцій Товариства. 

Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття 

контрольного пакета акцiй включно з днем набуття, - не зазначається у зв'язку з тим, що 

протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття контрольного пакета акцiй включно з днем 

набуття, мною акцiї не придбавались, право власностi на контрольний пакет акцiй набуто на 

пiдставi Договору дарування. 

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо належала мені в загальнiй кiлькостi акцiй до 

набуття права власностi на контрольний пакет акцiй - 33%. 

Відсутні будь-які особи, які що діють спільно зі мною при набутті права власності на 

контрольний пакет акцій Приватного акцiонерного товариства "Українське-Канадське спiльне 

пiдприємство "Погар Iнтернешнл" 

 

«14» травня 2020 року 

Доскіч В.М. 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про укладення договору, за 

наслідками виконання якого особа  стане власником контрольного пакету 

акцій:  http://pogar.emiti.net/ 


