
ПРОДАЖ ПРАВА ВИМОГИ 
ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ

УКЛАДЕНИМИ З ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ

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.

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)

Позичальник Стан № договору

Заборгов

аність 

млн.UAH

Дата 

початку 

договору

Судові справи

Стартова

ціна лоту 

млн.UAH

Юридична особа 1 

(резидент України)

Порушено справу про 

банкрутство

№18-13KV0007 

237,81

27.07.2018 908/3411/21;

908/3411/22;

908/70/22

237,81№20-13KО0001 10.01.2020

ГУ №18-13KG0003 27.07.2018

Компанія заснована в 2006 році та станом на сьогодні

має розгалужену мережу складів по зберіганню

пропонованої продукції по всій Україні. Продукція, яку

реалізує Компанія - це високоякісне насіння посівних

культур від всесвітньо відомих компаній, широкий

асортимент добрив і надійні засоби захисту рослин

від світових виробників. Боржник входить в топ-3

дистриб'юторів насіння і засобів захисту рослин в

Україні.

Боржник входить в групу, основною метою створення якої є

якісне та повноцінне забезпечення партнерів

сільськогосподарськими ресурсами, які холдинг виробляє

або продає. У Групі створена активна екосистема

агробізнесу України: від поставки матеріально-технічних

ресурсів, вирощування сільськогосподарської продукції до

її продажу на експорт. Препарати, що зареєстровані одним

з учасників групи, входять в топ-10 за об'ємом реалізації

серед генеричних засобів захисту рослин на ринку України.
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СТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (на 01.09.2022)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА 

Договір Вид застави Предмет застави Місцезнаходження/ адреса Заставодавець

20-13ZI0003 

від 28.07.2020

Інша нежитлова 

нерухомість

Нерухоме майно, склад 

ядохімікатів, загальною

площею 1 848,2 кв.м.

Дніпропетровська область, 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, с. 

ОРЛІВЩИНА, вул. Аграрна, буд. 1

Юридична особа 1 

(Порушено справу про 

банкрутство)

20-13ZI0001 

від 14.02.2020

Складська 

нерухомість

1. Нежитлова будівля 

загальною площею 956,1 кв.м.

2. Нежитлова будівля 

загальною площею 685,84 

кв.м.

1. Дніпропетровська область, 

Томаківський район, смт. Томаківка, вул. 

Ярослава Мудрого, буд.47Б.

2. Дніпропетровська область, 

Томаківський район, смт. Томаківка, вул. 

Ярослава Мудрого, буд. 47А.

Юридична особа 1 

(Порушено справу про 

банкрутство)

20-13ZI0004 

від 30.09.2020

Нерухоме 

майно

Нерухоме майно -

квартира,загальною площею

40,1 кв.м., житловою площею

40,1 кв.м.

м. Запоріжжя, вул. Космічна, 110

Юридична особа 1 

(Порушено справу про 

банкрутство)
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Договір
Вид 

застави
Предмет застави Місцезнаходження/ адреса Заставодавець

19-13ZZ0004 

від 28.02.2019

Товари, 

запаси, 

сировина в 

обороті

Товари в обороті у вигляді посівного

матеріалу (насіння соняшнику та 

кукурудзи), пестицидів (хімічні засоби

захисту рослин)

Закарпатська, Запорізька, 

Дніпропетровська, Кіровоградська, 

Київська, Луганська, Львівська, Харківська, 

Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська області та міста Вінниця, 

Запоріжжя, Полтава, Одеса, Херсон 

Юридична особа 1 

(Порушено справу 

про банкрутство)

19-13ZZ0022 

від 11.10.2019

С/г та 

спецтехніка

Сільськогосподарська техніка 16 

одиниць

Запорізька обл., Чернігівський р-н., с. 

Салтичія, вул. Центральна, 43

Юридична особа 4 

(Не перебуває в 

процесі припинення)

20-13ZZ0007 

від 06.07.2020

С/г та 

спецтехніка

Сільськогосподарська техніка 3 

одиниці: Трактор колісний CLAAS 

AXION 940 з комплектом навігації - 1 

одиниця, Трактор колісний БЕЛАРУС-

892 - 2 одиниці

Запорізька обл., Чернігівський р-н., с. 

Салтичія, вул. Центральна, 43

Юридична особа 4 

(Не перебуває в 

процесі припинення)
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Договір Вид застави Предмет застави Місцезнаходження/ адреса Заставодавець

20-13ZM0001 

від 19.06.2020

Майнові права на 

виручку за 

контрактами

Майнові права на виручку за 

контрактами (договорами 

поставки)

Запорізька область, 

ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, м. 

ПОЛОГИ, вул. ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Юридична особа 1 

(Порушено справу про 

банкрутство)

20-13ZZ0010 

від 29.09.2020
Корпоративні права

Частка в статутному капіталі у 

розмірі 99% ТОВ

Запорізька область, м. 

ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Якова 

Новицького

Юридична особа -

нерезидент України

20-13ZZ0008 

від 29.09.2020
Корпоративні права

Частка в статутному капіталі у 

розмірі 1% ТОВ

Запорізька область, м. 

ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Якова 

Новицького

Фізична особа 1

20-13ZZ0009 

від 29.09.2020

Нематеріальні 

активи підприємства

Право інтелектуальної власності

на торговельну

Запорізька область, м. 

ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Якова 

Новицького

Юридична особа 3 (Не 

перебуває в процесі 

припинення)

18-13ZP0011 

від 27.07.2018
Порука Фінансова порука м. Київ, вул. Антоновича, 127

Юридична особа 2 

(Перебуває в стані 

припинення)

18-13ZP0012 

від 27.07.2018
Порука Фінансова порука м. Київ, вул. Антоновича, 127 Фізична особа 1

18-13ZP0013 

від 27.07.2018
Порука Фінансова порука м. Київ, вул. Антоновича, 127 Фізична особа 2


