
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 
18.10.2019 

 

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 1 
 

 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

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 № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 
Генеральний директор       Клейнер Iгор Саулович 

 
(посада)   (підпис)   (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 "Запорiжтрансформатор" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

69600, Запорізька обл., м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00213428 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(061)270-39-00 (061)270-30-83 

6. Адреса електронної пошти 

irina.shapovalova@ztr.com.ua 

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 iнфраструктури фондового ринку України» 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 
http://ztr.com.ua/ua/stock   18.10.2019 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про порушення справи про банкрутство емітента 

№ 

з/п 

Дата 

винесення 

судом 

ухвали про 

порушення 

провадження 

у справі про 

банкрутство 

Дата 

проведення 

підготовчого 

засідання 

суду 

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) 

особи, яка подала заяву про порушення 

справи про банкрутство 

Арбітражний керуючий (найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)  

1 2 3 4 5 

1 17.10.2019 17.10.2019 
Приватне акцiонерне товариство 

"Запорiжтрансформатор" 
Гусар Iван Олексiйович 

Зміст інформації: 

10.10.2019 ПрАТ "ЗТР" розкрито iнформацiю про порушення справи про банкрутство емiтента. Вiдповiдно до вимог Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013, пiсля винесення судом ухвали про 

порушення судом справи про банкрутство емiтент повинен додатково оприлюднити таку iнформацiю.  

Дата вчинення дiї: 08.10.2019. 

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справi про банкрутство емiтента 17.10.2019. 

Найменування особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство: Приватне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор". 

Повне найменування (прiзвище, iм’я, по батьковi) й мiсцезнаходження (мiсце проживання) кредитора (кредиторiв), на вимогу яких порушено 

провадження у справi про банкрутство емiтента не наводиться у звязку з тим, що заяву про порушення справи про банкрутство подано 

боржником. 

Найменування суду, який розглядає зазначену справу: господарський суд Запорiзької областi. 

Причини порушення провадження у справi про банкрутство емiтента: ч. 5 ст. 11 Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi 

боржника або визнання його банкрутом». 

Загальна сума вимог кредиторiв не наводиться у звязку з тим, що заяву про порушення справи про банкрутство подано боржником. 

Найменування юридичної особи або прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи, мiсцезнаходження або мiсце проживання арбiтражного 

керуючого емiтента, призначеного судом: Гусар Iван Олексiйович. 

Дата ухвали про порушення провадження у справi про банкрутство: 17.10.2019. 

Дата проведення пiдготовчого засiдання суду: 17.10.2019. 

 


