
ПРОДАЖ ПРАВА ВИМОГИ 
ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ УКЛАДЕНИМ 

З ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЩО 

ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ РУХОМИМ МАЙНОМ

Цей документ був підготовлений акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (далі – АТ "Укрексімбанк") виключно для

інформаційних цілей і не повинен вважатися як спонукання до будь-яких дій чи бездіяльності.

Інформація, що міститься в цьому документі, була отримана з/або ґрунтується на джерелах які вважаються надійними, але не є вичерпною та не

може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь яких дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках та

дослідженнях майна (активу/активів), яке реалізується, в тому числі шляхом перевірки інформації у відповідних державних реєстрах та інших

достовірних (офіційних) джерелах інформації. АТ "Укрексімбанк" не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на

інформації викладеній в даному документі.
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СТРУКТУРА КРЕДИТНОЇ УГОДИ (на 01.09.2022)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА 

Позичальник Стан № договору

Заборгова

ність 

млн.UAH

Дата 

початку 

договору

Судові 

справи

Стартова 

ціна лоту 

млн.UAH

Юридична особа 1 (резидент 

України)

Порушено справу про 

банкрутство
№20-20KS0001 0,67 21.02.2020 904/8336/21 0,67

Трактор ХТЗ Т150 2015р.в.

Заставна вартість

477,5 тис. грн.

ринкова вартість 

589,8 тис.грн.

Заставодавець – Юридична особа 1 (процедура банкрутства)

- Локація: Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Виноградове, вул. 

Виноградівська

Модуль-подрібнювач з 

насосом перекачки Bio Cut 

Volgesang

Заставодавець – Юридична особа 1 (процедура банкрутства)

- Локація: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Пасічника

заставна вартість 

529,1 тис. грн.

ринкова вартість 

704,5 тис.грн.

Шнековий пресувальний 

сепаратор SP400 EYS

Пульт захисту управління 

сепаратором EYS

Бізнес напрямки

Повний цикл вирощування свиней (від розплоду до забою).

Маточне стадо – до 3700 голів.

Поголів’я товарного стада – до 12 000 голів.



ФОТОГРАФІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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