
 

 

Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою:  №151214К1 від 28.03.2014, 

що укладений в рамках Генеральної кредитної угоди №15106N6 від 23.02.2006  , №151213К5 від 

27.06.2013, №151214К2 від 28.03.2014, що укладені в рамках Генеральної угоди №15106N3 від 23.02.2006, 

№151213К12 від 24.07.2013, що укладений в рамках Генеральної кредитної угоди №151213N3 від 

24.07.2013, договорами забезпечення: 

Короткий опис боржника 

Юридична особа.  

Основні дані за активом Генеральна угода № 15106N6 від 23.03.2006 

укладена між АТ «Укрексімбанк» та Компанією 

1, в межах якої  між АТ «Укрексімбанк» та  

Компанія 1 укладено кредитний договір  № 

151214К1 від 28.03.2014. 

 Відповідно до договору про переведення боргу 

від 07.10.2019, укладеного між АТ 

«Укрексімбанк», Компанія 1 та Боржником, 

заборгованість Компанії 1 за Генеральною 

угодою № 15106N6 від 23.03.2006, що 

складається із боргу за кредитним договором  № 

151214К1 від 28.03.2014  переведено на 

Боржника 

• Генеральна угода № 15106N3 від 23.02.2006 

укладена між АТ «Укрексімбанк» та Компанія 

2,  в межах якої укладено між АТ 

«Укрексімбанк» та Компанія 2 кредитний 

договір № 151214К2 від 28.03.2014 та 

кредитний договір № 151213К5 від 27.06.2013. 

Відповідно до договору про переведення боргу 

від 07.10.2019, укладеного між АТ 

«Укрексімбанк», Компанією 2 та Боржником, 

заборгованість Компанії 2 за Генеральною 

угодою № 15106N3 від 23.02.2006, що 

складається із боргу за кредитним договором  № 

151214К2 від 28.03.2014 та кредитним 

договором № 151213К5 від 27.06.2013 

переведено на Боржника. 

• Генеральна кредитна угода № 151213N3 від 

24.07.2013 укладена між АТ «Укрексімбанк» та 

Компанія 1, Компанія 2, Боржником, в межах 

якої між АТ «Укрексімбанк» та Боржником 

укладено кредитний договір № 151213К12 від 

24.07.2013. 

Початкова ціна продажу 3 632 678 345,56 грн 

 

Стан претензійно-позовної роботи та 

роботи по стягненню заборгованості 

Судовий розгляд та виконавче провадження 

Детальна інформація буде надана після 

підписання договору про нерозголошення 

конфіденційної інформації 

Інформація щодо забезпечення за активом, у 

тому числі опис забезпечення 

Забезпечення за договорами : 

*Нежитлові приміщення :виробнича 

нерухомість, нерухомість с/г призначення, 

офісна нерухомість,соціально-побутова 

нерухормість в усіх регіонах України  



*поруки юр.осіб 

*рухоме майно :Обладнання використовується в 

ОРП 

• Газопровід Ду – 200, Ру 12 кг/см. кв. 

довжиною 7 709,00 метрів з усім обладнанням 

та устаткуванням, що є його невід’ємною 

частиною. 

• Основні засоби, обладнання та устаткування 

цукрового заводу. Обладнання 

використовується в ОРП 

* Сільськогосподарська техніка та обладнання 

заводу по переробці насіння 

* Поголів’я тварин (великої рогатої худоби та 

свиней) 

*Автотранспорт : вантажні, легкові 

автомобілі,автобуси причіпи 

*Цілісний майновий комплекс, загальною 

площею 7167,7 кв.м.  , за адресою Одеська обл., 

Комінтернівський р-н, с/рада Красносільська, 

Старокиївське шосе, 19 км, 52. 

*Цілісний майновий комплекс загальною 

площею 3 644,80 кв.м, за адресою :Черкаська 

обл., с. Білозір'я, 3 км. траси Черкаси-Дубіївка. 

* Цілісний майновий комплекс – зернотік, 

загальною площею 5 845,3 кв.м.за адресою 

Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Зелений Гай, 

вул. Зеленогаївська, буд. 24-а 

*Залізничні транспортні засоби 

      

Наявність оригіналів документів кредитної 

справи Наявні 

Інші чинники, що впливають на якість 

активу (його забезпечення) 

В проваджені Господарського суду м. Києва 

перебуває справа № 910/628/20 про банкрутство 

Компанії 1 

В проваджені Господарського суду м. Києва 

перебуває справа № 910/638/20 про банкрутство  

Компанії 2 

 

 

 

 


