
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

 
I. Загальні відомості  

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ 
ЗАВОД" 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 25480917 
3. Місцезнаходження: 69600 Запоріжжя проспект Соборний, 8 
4. Міжміський код, телефон та факс: 061 286-04-21 061 286-04-21 
5. Електронна поштова адреса: opcb@zaz.zp.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення: Порушення справи про банкрутство емітента 

 
II. Текст повідомлення  

1).Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітента: 
04.12.2018; 
Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про 
банкрутство: ТОВ "ФАКТОРИНГ ФІНАНС"; 
Повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) й місцезнаходження (місце проживання) 
кредитора (кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у справі про банкрутство емітента: 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГ ФІНАНС", 01032, м. Київ, вул. 
Володимирська, 10, офіс 210; 
Найменування суду, який розглядає зазначену справу: Господарський суд Запорізької області; 
Причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента: розмір безспірних вимог 
кредитора перевищує триста мінімальних розмірів заробітної плати; можливості стягнення в 
безспірному порядку кредитором заборгованості, яка виникла у боржника, немає; 
Загальна сума вимог кредиторів: 3 163 600,00 грн.; 
Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, арбітражного 
керуючого емітента, призначеного судом: Василик Віталій Валентинович; 
Місцезнаходження або місце проживання арбітражного керуючого емітента, призначеного судом: 
01030, м.Київ, а/с 23; 
Дата ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство: 04.12.2018; 
Дата проведення підготовчого засідання суду: 04.12.2018. 
 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. 

Голова Правління 

 

 

 

М.М.Євдокименко 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

    
04.12.2018 

(дата)  
 


