Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

05.07.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 05/07-19

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із
змінами)

Голова
правлiння

Титаренко Володимир Iванович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента

I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"
Приватне акцiонерне товариство

2. Організаційно-правова форма

04114 м. Київ вул. Дубровицька, 28

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01431334

5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти

(044) 390-21-38 (044) 390-21-38
m_moroz@nadragroup.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 здійснює оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://tutkovsky.com/ua/companies/ttk/information

05.07.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Додаток 11
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 14 глави 1 розділу III)

1. Відомості про порушення справи про банкрутство емітента
Дата винесення судом
Дата проведення
Арбітражний керуючий (найменування
ухвали про порушення
Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка
підготовчого засідання
юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
№ з/п
провадження у справі
подала заяву про порушення справи про банкрутство
суду
фізичної особи)
про банкрутство
1
2
3
4
5
1
04.07.2019
04.07.2019
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"
Не призначено
Зміст інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ" (ідентифікаційний код 01431334, місцезнаходження 04114, м.Київ, вул.Дубровицька, 28, надалі - Товариство) повідомляє
наступне:
1) Товариство від свого імені подало до Господарського суду м.Києва заяву про порушення справи про його банкрутство;
2) Дата подання заяви 04.07.2019 року;
3) Причини порушення провадження у справі про банкрутство Товариства: задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань
боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності);
4) Загальна сума вимог кредиторів загальна Товариства становить 31 326 074,55 гривень.
5) Додатково повідомляємо, що судом не призначено арбітражного керуючого емітента, не встановлено дату ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство, не
встановлено дату проведення підготовчого засідання суду.

