
 

 

Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою, що перебуває в ліквідаційній 

процедурі: №151213К17 від 21.08.2013р,  №151214К12 від 10.06.2014р, №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 

19.09.2014р,  що відкриті в  рамках Генеральної угоди №151308N2 від 17.11.2008р., договорами 

забезпечення та дебіторська заборгованість 

Короткий опис боржника 
Юридична особа. Відповідно до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань 

перебуває в стані припинення 

Основні дані за активом Генеральна кредитна угода №151308N2 від 

17.11.2008р. в рамках якої діють наступні 

договори:  

1. Кредитний договір №151213К17 від 

21.08.2013р. 

2. Кредитний договір №151214К12 від 

10.06.2014р.  

3. Кредитний договір №151214К16/ЕЕР-17-

ЕХІМ від 19.09.2014р 

Початкова ціна продажу 4 533 225 871,06 грн 

 

Сума згідно Ухвали суду від 14.06.2017 (Справа 

№  910/9131/16) 3 504 394 140,13 грн  

Сума згідно Ухвали суду від 11.03.2019 (Справа 

№  910/9131/16) 747 534 270,43 

Стан претензійно-позовної роботи та 

роботи по стягненню заборгованості 

Ліквідаційна процедура. Детальна інформація 

буде надана після підписання договору про 

нерозголошення конфіденційної інформації 

Інформація щодо забезпечення за активом, у 

тому числі опис забезпечення 

Забезпечення за договорами : 

*Земельна ділянка площею 1033 кв. м, 

кадастровий номер5310136400:09:006:0022, 

нежитлова будівля (аптечний заклад з офісними 

приміщеннями)- загальна площа 1261,9, 

Огорожа, замощення 

*Земельна ділянка, площею 1346 кв.м, 

кадастровий номер 1410137700:00004:0122 для 

експлуатації адміністративної будівлі з 

прибудовою  А-1, А'-1 - 611,2 кв.м, прибудова 

до будівлі  А2-1,-81,5 кв.м, огородження №1-3, 

змощення І-ІІ, Сарай-Б 

*Земельна ділянка загальною площею 2,4685 га, 

кадастровий номер 322487201:01:011:0071 для 

розташування другої черги офісно-складського 

комплексу 

*земельна ділянка площею 2,5000 га 

*Нерухомість комплексу по вирощуванню 60 

000 товарних свиней, загальною площею 

49978,5 кв.м., за адресою Кіровоградська обл., 

Компаніївський р., смт. Компаніївка, вул. 

Калініна, буд. 1б. 

*Комплекс елеватора, загальною площею 19 

428,70 кв.м за адресою : Київська обл., 

Яготинський р., м. Яготин, вулиця 

Привокзальна, 21 

*Хлібоприймальне підприємство з 



господарськими будівлями та спорудами, 

загальною площею 7 090,30 кв.м. за адресою 

Київська обл., Згурівський р-н, смт. Згурівка, 

вул. Комсомольська, 15 

*Іпотека – комплекс по глибокій переробці сої, 

1 946 кв. м  за адресою :Кіровоградська область, 

м. Кіровоград, смт Нове, вулиця Ливарна, 10 

*нежитлове приміщення цеху по виробицтву і 

продажу металевого профілю літ Н-1,Н-2 з 

підвалом літ пд, загальною площею 426,4 кв.м, 

та контрольно-пропускний пункт літ А-1 з 

вхідним ганком літ а , загальною площею 12,1 

кв.м, огорожею№1,№2,замощення І 

*нежитлове приміщення цеху по виробицтву і 

продажу металевого профілю літ Н-1,Н-2 з 

підвалом літ пд, загальою площею 426,4 кв.м, та 

контрольно-пропускний пункт літ А-1 з вхідним 

ганком літ а , загальною площею 12,1 кв.м, 

огорожею№1,№2,замощення І 

*Адмінбудівля літ А-2, заг пл. 985,2 кв.м  

*Офісно-складська будівля літ. А загальною 

площею 3637.2 м2, огорожа №1, стіна підпірна 

№2 

*нерухомість та земельні ділянки у 8 регіонах 

України 

*фармацевтичний склад загальною площею 

835,1 кв. м 

*поруки юр.та фіз осіб 

Обладнання за адресою :Кіровоградська обл., 

Компаніївський р., смт. Компаніївка, вул. 

Калініна, буд. 1б. 

*Обладнання (69 од.) свинокомплексу закритого 

типу 

*Обладнання Корпусу № 2 Свинарника для 

холостих маток на 894 місць 

*Обладнання Корпусу № 3 Свинарника 

супоросних, поросних маток на 1344 місць 

*Обладнання Корпусу№ 4 Свинарника- 

маточника на 560 місць 

*Обладннання Корпусу № 5 Свинарника - для 

поросят отемишей 

*Обладнання Корпусу № 6 Свинарника- 

відгодувальника на 4 416 місць 

*Обладнання Корпусу № 7 Свинарника- 

відгодувальника на 4 416 місць 

*Обладнання  Корпусу № 8 Свинарника- 

відгодувальника на 4 416 місць 

Обладнання Корпусу № 9 Свинарника- 

відгодувальника на 4 416 місць 

Обладнання за адресою :м. Кіровоград, смт. 

Нове, вул. Ливарна, 10 

*Котел на біомасі 2000 НР, модель 300PSIG, 

виробництва Hurst Boiler & Welding Company 

Inc (США). Встановлений на ПрАТ ІІ «Протеїн-

Продакшн»  

*Обладнання комплексу по глибокій переробці 

сої в кількості 362 од. 

*Обладнання елеватора, в кількості 253 одиниці 



за адресою : Київська обл., Яготинський р., м. 

Яготин, вулиця Привокзальна, 21 

*Обладнання хлібоприймального підприємства, 

в кількості 40 одиниць за адресою: Київська 

обл., Згурівський р-н, смт. Згурівка, вул. 

Комсомольська, 15 

Наявність оригіналів документів кредитної 

справи Наявні 

Інші чинники, що впливають на якість 

активу (його забезпечення) 

 Постанова Господарського суду м. Києва від 

16.04.2018 у справі № 910/9131/16 

Позичальника визнано банкрутом, відкрито 

ліквідаційну процедуру.  

20.04.2018 на офіційному веб-сайті Вищого 

господарського суду України було опубліковано 

оголошення про визнання Позичальника 

банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. 

 

 

 


