
ПРОДАЖ ПРАВА ВИМОГИ 
ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ 

УКЛАДЕНИМИ З ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ, 

ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ КОМЕРЦІЙНИМ 

НЕРУХОМИМ МАЙНОМ ТА ЗЕМЕЛЬНИМИ 

ДІЛЯНКАМИ

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 ЛОТУ (на 01.10.2022)

Позичальник Стан № договору
Заборгованість 

млн.UAH

Судові 

справи

Стартова ціна лоту 

млн.UAH

Юридична особа 1 

(резидент України)

Не перебуває в 

процесі припинення

ГУ №151112N2 від 11.04.2012 та 

укладений в її рамках КД №151313K8 

від 14.06.2013

802,1

910/15242/21

910/16656/21

802,1

Юридична особа 2 

(резидент України)

Порушено 

провадження у 

справі про 

банкрутство

ГУ №27113N6 від 22.11.2013 та 

укладений в її рамках КД №27113K28 

від 22.11.2013

904/6023/21

911/2719/21



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА 1
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Договір Вид застави Предмет застави
Місцезнаходження/ 

адреса
Заставодавець

№151313Z47 від 

17.06.2013
Нерухомість Митно-вантажний комплекс, загальною площею 1 826,80 кв.м

Київська обл., 

Макарівський р-н., с. 

Копилів, вул. Леніна

Юридична особа 3 (резидент 

України, Порушено 

провадження у справі про 

банкрутство)

№27114Z35 від 

18.07.2014
Земельна ділянка

Земельна ділянка загальною площею 1,0895 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови (під будівництво бізнес-центру з офісно-готельними 

та торгівельно-виставковими комплексами і центром 

сервісного обслуговування)

Київська обл., 

Бориспільський р-н, 

Гірська с/р, с. Гора

Юридична особа 3 (резидент 

України, Порушено 

провадження у справі про 

банкрутство)

№151313Z48 від 

17.06.2013
Нерухомість

Автомобільний комплекс (в складі станції технічного 

обслуговування, складських та інших побутових будівель і 

споруд) загальною площею 3 319,70 кв.м.

м. Київ, вул. 

Новокостянтинівська

Юридична особа 2 (резидент 

України, Порушено 

провадження у справі про 

банкрутство)

№27114Z37 від 

18.07.2014
Нерухомість

Нежила будівля автокомплексу (літ. «А-2») загальною 

площею 1876,8 кв.м. (додаткові відомості – топочна літ. Е 

загальною площею 90,1 кв.м.)

м. Запоріжжя, вул., 

Перемоги

Юридична особа 2 (резидент 

України, Порушено 

провадження у справі про 

банкрутство)

№27114Z36 від 

22.07.2014
Нерухомість Нерухоме майно загальною площею 2 288,60 кв.м.

м. Запоріжжя, вул. 

Тролейбусна

Юридична особа 5 (резидент 

України)

№27114Z38 від 

18.07.2014
Корпоративні права Корпоративні права частка в статутному капіталі -

Юридична особа - нерезидент 

України

№151313Z49 від 

17.06.2013
Нерухомість

Будівля торгівельного центру з наземною автостоянкою літ. 

А-1, 2, загальною площею 1 600,9 кв.м.
м. Донецьк, вул. Кірова

Юридична особа 4 (резидент 

України)

В якості забезпечення також оформлено договори фінансової поруки з юридичними особами



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА 2 
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Договір Вид застави Предмет застави
Місцезнаходже

ння/ адреса
Заставодавець

№27317Z11 від 15.06.2017 Земельна ділянка
Земельна ділянка площею 0,3601 га для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури

Київська обл., 

Борипільський 

р-н, с. Гора.

Юридична особа 2 (резидент України, 

Порушено провадження у справі про 

банкрутство)

№27317Z12 від 15.06.2017 Земельна ділянка
Бізнес-центр з офісно-готельними та торгово-виставковими 

комплексами та центром СТО загальною площею 18 726,8 кв.м.

Юридична особа 2 (резидент України, 

Порушено провадження у справі про 

банкрутство)

№27317Z12 від 15.06.2017 Земельна ділянка

6 (шість) земельних ділянок загальною площею 5,94 га для 

розміщення будівель і споруд бізнес-центру з офісно-готельними 

та торгівельно-виставковими комплексами і центром СТО

Юридична особа 2 (резидент України, 

Порушено провадження у справі про 

банкрутство)

№27317Z5 від 15.06.2017 Обладнання 17 одиниць обладнання та транспортні засоби Юридична особа 11 (резидент України)

№27317Z6 від 15.06.2017 Обладнання 29 одиниць обладнання Юридична особа 13 (резидент України)

№27317Z7 від 15.06.2017 Обладнання 12 одиниць обладнання Юридична особа 7 (резидент України)

№27317Z8 від 15.06.2017 Обладнання 15 одиниць обладнання Юридична особа 10 (резидент України)

№27317Z9 від 15.06.2017 Обладнання 1 одиниця обладнання

Юридична особа 2 (резидент України, 

Порушено провадження у справі про 

банкрутство)

№27317Z10 від 15.06.2017 Обладнання 3 одиниці обладнання

Юридична особа 3 (резидент України, 

Порушено провадження у справі про 

банкрутство)

№27317Z13 від 15.06.2017 Обладнання 10 одиниць обладнання Юридична особа 12 (резидент України)

№27317Z14 від 15.06.2017 Обладнання 7 одиниць обладнання Юридична особа 9 (резидент України)

№27317Z1 від 15.06.2017 Корпоративні права Корпоративні права: частка в статутному капіталі - Юридична особа 5 (резидент України)

№27317Z2 від 15.06.2017 Корпоративні права Корпоративні права: частка в статутному капіталі - Юридична особа 8 (резидент України)

№27317Z3 від 15.06.2017 Корпоративні права Корпоративні права: частка в статутному капіталі - Юридична особа 6 (резидент України)

№27317Z4 від 15.06.2017 Корпоративні права Корпоративні права: частка в статутному капіталі - Юридична особа 8 (резидент України)

В якості забезпечення також оформлено договори фінансової поруки з юридичними особами



Місце розташування земельних ділянок 
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Київська обл., Бориспільський р-н, Гірська с/р, с. Гора



Місце розташування земельних ділянок 
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Київська обл., Бориспільський р-н, Гірська с/р, с. Гора



Місце розташування земельних ділянок
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ФОТО КОМПЛЕКСУ с.ГОРА
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ФОТО ОБЛАДНАННЯ КОМПЛЕКСУ
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ФОТО КОМПЛЕКСУ В С.КОПИЛІВ
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ФОТО КОМПЛЕКСУ В М.КИЇВ


