
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

19.03.2021 

(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). 

 

Директор    Савчик I. М. 
(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: 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 82000, Львівська обл., мiсто Дрогобич, вул. Бориславська, 51/1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 00153362 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 03244-32771 , 03244-37008 

6. Адреса електронної пошти: 

 dmz@dmz-vat.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): 

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

21676262, Україна, DR/00001/APA 

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 

веб-сайті учасника фондового ринку 
www.dmz-vat.com 19.03.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про відкриття провадження у справі про банкрутство емітента  
 

№ 

з/п 

Дата 

постановлення 

судом ухвали про 

відкриття 

провадження у 

справі про 

банкрутство 

Дата проведення 

підготовчого 

засідання суду 

 Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності)) особи, яка подала заяву про відкриття 

провадження у справі про банкрутство  

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) арбітражного 

керуючого, призначеного судом 

1 2 3 4 5 

1 11.03.2021 11.05.2021 Савчук Ярослав Миколайович - Думич Н.Б.-адвокат Івасько Святослав Миколайович (свідоцтвопро право на 

здійснення діяльності арбітражного керуючого №  

Зміст інформації: 

Дата, коли емітент дізнався про відкриття провадження у справі про його банкрутство за заявою кредитора:  18.03.2021 

11.03.2021 року Господарський суд Львівської області розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи за заявою  Савчука Ярослава Миколайовича ( майдан 

Перемоги, буд. 51А, кв. 32, м.Вараш, Рівненська область, 34400) про відкриття провадження у справі про банкрутство Акціонерного товариства "Дрогобицький 

машинобудівний завод". Кредитор  Савчук Ярослав Миколайович ( майдан Перемоги, буд. 51А, кв. 32, м.Вараш, Рівненська область, 34400) сума вимог - 507 466 грн. 67 

коп. та ухвалив рішення про відкриття провадження у справі № 914/401/21 про банкрутство Акціонерного товариства "Дрогобицький машинобудівний завод ( 

вул.Бориславська, буд. 51,1, м.Дрогобич, Львівська область, 82100; ідентифікаційний код - 00153362) та призначив попереднє засідання суду на 11.05.21 р. О 10:30 год. 

Ухвалою суду також введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядженням майном та призначено розпорядником майна 

Акціонерного товариства "Дрогобицький машинобудівний завод" Іваська Святослава Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного 

керуючого № 558 видане 18.03.2013 . Міністерством юстиції України; адреса: вул. Ялівець, 45В/3 , м.Львів, 79014; РНОКПП 3059709170).  

 

 


