Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
27.04.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 750/04
(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

Кривенко Василь Васильович
(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(Порушення справи про банкрутство емітента)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

2. Організаційно-правова
форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09100, Київська, м.Біла Церква, І.Кожедуба,361

4. Ідентифікаційний код
юридичної особи

30664834

5. Міжміський код та телефон, д/н 04563 7 97 54
факс
6. Адреса електронної пошти men@bctec.kiev.ua
7. Найменування,
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового
ідентифікаційний код
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
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

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

http://bctec.prat.in.ua/
27.04.2020
(адреса сторінки)

27.04.2020
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30664834

(дата)

Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

№ з/п

1
1

Дата винесення
судом ухвали про
порушення
провадження у
справі про
банкрутство

Дата проведення
підготовчого
засідання суду

2
14.04.2020

3
14.04.2020

Найменування (прізвище, ім'я, по
батькові) особи, яка подала заяву про
порушення справи про банкрутство

4
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"

Арбітражний керуючий
(найменування юридичної особи або прізвище, ім‘я,
по батькові фізичної особи)

5
Потупало Наталія Ігорівна

Зміст інформації:
Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітента: 14.04.2020;
Найменування ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство: ТОВ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА";
Повне найменування (ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА") й місцезнаходження (04080 м. Київ вул. О. Терьохіна, 8А, оф 111) кредитора
(кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у справі про банкрутство емітента:
Найменування суду, який розглядає зазначену справу: Господарський суд Київської області
27.04.2020
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30664834

1

2

3

4

5

Причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента:заборгованість ;
Загальна сума вимог кредиторів: 1 247 617 540, 96 грн. ;
Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, арбітражного керуючого емітента, призначеного судом: Потупало Наталія Ігорівна;
Місцезнаходження або місце проживання арбітражного керуючого емітента, призначеного судом:04053, м. Київ вул. Вознесенський узвіз, буд 10а, оф.213 ;
Дата ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство: 14.04.2020;
Дата проведення підготовчого засідання суду: 14.04.2020.
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30664834

