
 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
23.04.2021 

(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). 

 

в.о. Генерального директора    Зайцева Т.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, будинок 54, БЛОК 4 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 00191193 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 +380675630405, - 

6. Адреса електронної пошти: 

 t.v.zaytseva@metinvestholding.com 

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному https://emz.metinvestholding.com/ua 07.05.2021 



 

 

веб-сайті учасника фондового ринку (URL-адреса веб-сайту) (дата) 



 

 

Відомості про винесення ухвали про введення процедури санації 
 

№ з/п 

Дата постановлення 

судом ухвали про 

введення процедури 

санації 

Строк виконання плану 

санації  

Керуючий санацією (найменування або 

прізвище, ім'я, по батькові) 

1 2 3 4 

1 23.03.2021 12,5 Шульга Ігор Валерійович 

Зміст інформації: 

Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про постановлення судом ухвали про введення процедури санації:  

23.04.2021 р.  

23.03.2021 р. Господарський суд Донецької області ухвалив введення у справі № 905/1055/19 процедури санації 

боржника - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (код 

ЄДРПОУ - 00191193).  

Керуючим санацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД" призначено Шульгу Ігора Валерійовича (свідоцтво № 1789 от 06.12.2016 р.; поштова адреса: 61145, м. Харків, 

вул. Клочковська, 111, корпус А, офіс 407). 

Затверджено план санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД", схвалений зборами кредиторів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКІЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (протокол №4 голосування з 2 питанння порядку денного "Прийняття рішення про 

схвалення плану санації ПРАТ "ЄМЗ", проведенного шляхом опитування 8 - 15 лютого 2021 р.).  

Приблизний строк виконання Плану санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», і відповідно, відновлення платоспроможності, складає 12,5 років. 

 

Заходами з відновлення платоспроможност ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», відповідно до Плану санації є: 

Відстрочення виконання вимог конкурсних кредиторів на 1,5 роки; 

. Стягнення дебіторської заборгованості, в тому числі з відшкодування ПДВ та пені за порушення строків здійснення 

відповідного бюджетного відшкодування; 

. Виконання поточних зобов’язань перед Маріупольським об’єднаним управлінням ПФУ Донецької області та сплата 

судового збору за подання позовів зі стягнення дебіторської заборгованості за рахунок отримання відшкодування ПДВ 

за постановою Донецького окружного адміністративного суду від 28.09.2017 року по справі № 805/2258/17-а, яка 

набрала чинності, в сумі 93 704 418,00 грн. 

. Продаж майна ПрАТ «ЄМЗ» відповідно до вимог Кодексу України з Процедур Банкрутства (ст.ст.54-56, 68-89) та 

Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство 

(неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2019 року № 865 (далі – 

Порядок), в тому числі майна, що забезпечує вимоги Приватного акціонерного товариства «Центральний 

гірничо-збагачувальний комбінат»; 

. Господарська діяльність підприємства на кошти, отримані в результаті стягнення дебіторської заборгованості та 

продажу майна ПрАТ «ЄМЗ» розрахована, починаючи через 1,5 роки після затвердження плану санації господарським 

судом Донецької області. За 89 розрахунками ПрАТ «ЄМЗ» за 11 років ведення діяльності з реалізації металевої 

продукції 

Підприємство виконає свої зобов’язання з погашення вимог кредиторів 1-4 черги та поточних зобов’язань; 

. Додаткове джерело - розміщення залишків грошових коштів на короткострокових депозитах банків (від 2-х до 8-ми 

діб) як джерело отримання пасивного доходу; 

. Погашення вимог кредиторів 4 черги з розстроченням виплат на 10 років, яке дозволить Боржнику сплачувати 

поточні зобов’язання та відновити платоспроможність; 

. Прощення вимог кредиторів 6 черги. 

 


