
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Директор       
БIЛОУС ВЛАДИСЛАВ 

БОРИСОВИЧ 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

10.04.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

37000, мiсто Пирятин, ВУЛИЦЯ ПРИУДАЙСЬКИЙ УЗВIЗ, будинок 64 

4. Код за ЄДРПОУ 

05421137 

5. Міжміський код та телефон, факс 

380535820796 380535820697 

6. Електронна поштова адреса 

KochkalovA@ulf.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

70 (2823) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку" 
12.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
http://meat-pyriatyn.com.ua/ в мережі Інтернет 12.04.2018 

 
(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 27.03.2018 05.03.2018 
Головне управлiння Державної фiскальної 

служби України у Полтавськiй областi 
Верченко Дмитро Валерiйович 

Зміст інформації: 

06.04.2018 р. емiтент отримав повний текст ухвали про порушення провадження у справi про банкрутство. 

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справi про банкрутство емiтента - 27.03.2018 р. 

Найменування особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство - Головне управлiння Державної фiскальної служби України у 

Полтавськiй областi. 

Повне найменування й мiсцезнаходження кредитора, на вимогу якого порушено провадження у справi про банкрутство емiтента - Головне 

управлiння Державної фiскальної служби України у Полтавськiй областi; 36014, Полтава, вул. Європейська, 4. 

Найменування суду, який розглядає справу - Господарський суд Полтавської областi. 

Причини порушення провадження у справi про банкрутство емiтента та загальна сума вимог кредиторiв - наявнiсть у емiтента податкового 

боргу по ПДВ та податку на прибуток приватних пiдприємств в розмiрi 7 954 359,34 грн. 

Прiзвище, iм'я й по батьковi фiзичної особи, мiсцезнаходження або мiсце проживання арбiтражного керуючого емiтента, призначеного судом, 

та дата такої ухвали - Верченко Дмитро Валерiйович, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, проспект Трубникiв, 91, офiс 204 (2-й поверх). Дата 

ухвали - 19.02.2018 р. 

Дата проведення пiдготовчого засiдання суду - 05.03.2018; оголошено перерву в пiдготовчому засiданнi до 20.03.2018 р.; оголошено перерву в 

пiдготовчому засiданнi до 27.03.2018 р. 

 


