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

процедурі: №151109К19 від 03.06.2009, №151109К27 від 17.07.2009, №151109К39 від 22.12.2009, №151109К38 від 

06.11.2009, №151110К2 від 16.02.2010, №151110К3 від 03.03.2010, №151110К11 від 21.04.2010, що відкриті в рамках 

Генеральної кредитної угоди №151109N2  від 03.03.2009, та договорами забезпечення 

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 Кредитні договори : 

№151109К19 від 03.06.2009,  

№151109К27 від 17.07.2009, 

№151109К39 від 22.12.2009, 

№151109К38 від 06.11.2009, 

№151110К2 від 16.02.2010, 

№151110К3 від 03.03.2010, 

№151110К11 від 21.04.2010, що відкриті в рамках 

Генеральної кредитної угоди №151109N2  від 03.03.2009 

договори іпотеки  

№151109Z28 від 16.03.2009,  

№151109Z30 від 16.03.2009, 

договорами застави  

№151109Z38 від 17.03.2009,  

№151109Z39 від 31.03.2009,  

№151110Z23 від 22.01.2010,  

договори поруки  
№151109P7 від 31.03.2009, 

 №151109P6 від 31.03.2009  

та угоди про внесення змін до всіх зазначених договорів 

 

Початкова ціна продажу 10 467 528 575,77 грн. 

Стан претензійно-позовної роботи та 

роботи по стягненню заборгованості 

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  0,974 га к.н. 

3510100000:20:165:0006, цільове призначення земельної 

ділянки – для розміщення адміністративного 

приміщення та розміщена на ній нежитлова будівля, 

загальною площею 2 302,0 кв.м. за  

адресою:Кіровоградська обл.,м.Кіровоград, пл.Дружби 

Народів,3 

*Продукція майбутніх періодів, що буде виготовлена за 

період з 2010 по 2012 рр. 

*Нежитлове приміщення загальною площею 550,1 кв.м , 

за адресою Кіровоградська обл., м.Кіровоград, 

вул.Жовтневої революції, 31 

*Нежитлова будівля, загальною площею 2 302,0 кв.м,за 

адресою Кіровоградська обл., м.Кіровоград, пл.Дружби 

Народів,3 

*Акції ВАТ "Завод напівпровідників" в кількості 63 570 

001 шт 

*Поруки юр.осіб 

Наявність оригіналів документів кредитної 

справи 
Наявні 

Інші чинники, що впливають на якість активу 

(його забезпечення) 

Ухвала господарського суду Запорізької області від 

06.01.2015 по справі № 908/6036/14 про  порушення 

провадження про банкрутство Боржника 

 


