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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. 



СТРУКТУРА КРЕДИТНОЇ УГОДИ ТА ОПИС ПОЗИЧАЛЬНИКІВ   (на 01.01.2022) 
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Позичальники 
№ 

договору 

Валю

та 

Заборговані

сть, 

млн.UAH 

Дата 

початку 

договору 

Дата закін 

чення 

договору 

Судові 

справи 

Стартова 

ціна лоту, 

млн.UAH 

Юридична особа 1 

(резидент України) 
151118К3  UAH 

1 400,8 

21.06.2018 25.12.2031 
904/6691/20 

904/2787/21 

904/3924/20 

911/1378/21 

908/1721/21 

1 400,8 
Юридична особа 2 

(резидент України) 
151118К2  UAH 21.06.2018 25.12.2031 

Позичальники входять в групу пов’язаних компаній – автомобілебудівна корпорація, один з основних операторів 

автомобільного ринку України (далі – ГПК). 

ГПК була створена в лютому 2005 року шляхом об'єднання декількох підприємств, з метою реалізації масштабних 

інвестиційних проєктів, направлених на створення в Україні потужностей з виробництва автотранспортних засобів різних 

типів. 

Виробничі потужності ГПК дозволяють сьогодні виготовляти 120—150 тисяч легковиків, до 9 тисяч автобусів та тролейбусів у 

всіх класах, а також близько 15 тисяч вантажівок та спеціалізованої техніки. Заводи компанії розташовано у Луцьку та 

Черкасах.  



СТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ №151118К3  
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Договір Вид застави Предмет застави 
Місце 

знаходження/ адреса 

Заставо 

давець 

№151109Z85 
від 01.07.2009 

Нерухоме майно 
Земельні ділянки, загальною площею 7,6372 га, а також розташовані на них 

будівлі, загальною площею 9 381 кв.м, та об’єкти незавершеного будівництва 

м. Луцьк, 

вул. Рівненська, 42 

Юр. особа 1 

№151109Z97 
від 14.07.2009 

Нерухоме майно Земельні ділянки, загальною площею 5,9471 га, а також розташовані на них 

будівлі, загальною площею 18 374,3 кв.м, об’єкти незавершеного будівництва, 

артезіанська свердловина 
№151109Z125 
від 18.09.2009 

Обладнання  Обладнання фарбувального цеху, цеху діагностики та комплекс технологічного 

обладнання 

№151109Z126 
від 18.09.2009 

Обладнання  
Обладнання фарбувальних камер Firat у кількості 9-ти одиниць з відповідними 

комплектуючими 

№151109Z135 
від 09.10.2009 

Нерухоме майно 
Земельна ділянка площею 2,7816 га та розташована на ній будівля, загальною 

площею 16 453,9 кв.м.  

№151108Z161 
від 31.12.2008 

Обладнання  Обладнання у кількості 202 шт. 

№151110Z73 
від 23.04.2010 

Обладнання  Обладнання у кількості 140 шт. 
м. Черкаси, 

вул. Сумгаїтська, 8/2  №151110Z73 
від 23.04.2010 

Обладнання  
Комплекси зварювання кузовів автомобілів «Хюндай Тусон» та «Хюндай 

Елантра», яке знаходиться за адресою: вул. Сумгаїтська, 8/2, м. Черкаси 

№18-1ZI0019 
від 13.12.2018 

Нерухоме майно Земельна ділянка площею 7 га та розташовані на ній будівля і споруди м. Луцьк, вул. Звязківців, 15 

№20-1ZZ0011 
від 13.03.2020 

Автобуси  
Марки «Богдан» моделі А22112 та А22412 у кількості 23 одиниці (фактично в 

наявності 12 од.) 

м. Луцьк,  
вул. Рівненська, 42 та 100 

№151111Z100 
від 09.08.2011 
№151118Z21 
від 21.06.2018 

Цінні папери 
акції прості іменні, емітовані Юридичної особи 1 (Позичальник 1)  в кількості 

473 004 281 шт. 
- Юр. особа 6 

№151109Z122 
від 18.09.2009 
№151118Z22 
від 21.06.2018 

Нерухоме майно 
Комплекс виробничо-складських та адміністративних будівель, загальною 

площею 121 274,6 кв.м. 
м. Черкаси, просп. Хіміків, 74 Юр. особа 7 

№151109Z123 
від 01.10.2009 
№151118Z12 
від 21.06.2018  

Нерухоме майно Частина комплексу будівель, загальною площею 26 443 кв.м. 
вул. Якубовського, 5, (земельна 
ділянка, площею 51 419 кв.м в 

оренді з 26.09.2003 на 49 років) 
Юр. особа 3 

№18-1ZZ0054 
від 13.12.2018 

Рухоме майно 
Машини та обладнання, яке використовується при виготовленні автомобілів у 

кількості 127 од. 
м. Луцьк, вул. Рівненська, 42  Юр. особа 4 

№151118Р6  Договір поруки  Поручительство Юридичної особи 2 (Позичальник 2) 
м. Київ, вул. Антоновича 127 

Юр. особа 2 

№151118Р7  Договір поруки  Поручительство Юридичної особи  Юр. особа 4 

№151118Р8  Договір поруки  Поручительство Юридичної особи  Юр. особа 7 



СТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ №151118К2  
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Договір Вид застави Предмет застави 
Місце 

знаходження/ адреса 

Заставо 

давець 

№151110Z108 
від 09.07.2010 
№151110Z8 
від 21.01.2010 
№151118Z18 
від 21.06.2018 

Рухоме майно 
Основні засоби, машини, обладнання та інші необоротні матеріальні 

активи (інструменти, прилади, меблі тощо) 

м. Черкаси, 

вул. Сумгаїтська, 8/2  

Юр. особа 2 
(Позичальни

к 2) 
№151110Z90 
від 31.05.2010 
№151118Z20 
від 21.06.2018 

Транспортні 
засоби  

Автобуси Богдан, вантажні та легкові автомобілі, електровізки, 

навантажувачі в кількості 62 одиниці, розташовані 

№151118Z19 
від 21.06.2018 

Товари в 
переробці  

Шасі для автомобілів «DODGE RAM 5500» 

№151111Z91 
від 26.07.2011 

Нерухоме майно 

1. Земельна ділянка загальною площею 1,3401 га та комплекс 

загальною площею 3 853,7 кв.м,. 

2. Нежитлові будівлі загальною площею 17 395,8 кв.м, та земельна 

ділянка площею 52 925,00 кв.м. 

1. м. Черкаси, 
вул. Чигиринська, 60/1 

2. м. Черкаси, вул. 
Чигиринська, 60  

 

Юр. особа 1 
(Позичальни

к 1) 

№20-1ZZ0012 
від  13.03.2020 

Товари на складі 
Автобуси «Богдан», модель А22412, в кількості 7 одиниць (фактично в 

наявності 2 од) 
м. Луцьк, вул. Рівненська, 42 

Юр. особа 1 
(Позичальни

к 1) 

№151118Z17 
від 21.06.2018 
(наступна 
іпотека*) 

Нерухоме майно 

Частина комплексу будівель, загальною площею 26 443 кв.м. 

* - майно перебуває іпотеці 1-ї черги за іпотечним договором 
№151109Z123 від 18.09.2009 та в наступній іпотеці за іпотечним 
договором №151118Z12 від 21.06.2018, укладеним в забезпечення 
виконання зобов’язань АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за договором  
№151118К3 від 21.06.201 

м. Черкаси, вул. Якубовського, 
5, (земельна ділянка площею 

51 419 кв.м в оренді з 
26.09.2003 на 49 років) 

Юр. особа 1 
(Позичальни

к 1) 

№151118Р6 від 
21.06.2018  

Договір поруки  Поручительство Юридичної особи 1 (Позичальник 1) 

м. Київ, вул. Антоновича 127 

Юр. особа 1 

№151118Р7  Договір поруки  Поручительство Юридичної особи  Юр. Особа 4  

№151118Р8 від 
21.06.2018  

Договір поруки  Поручительство Юридичної особи  Юр. Особа 7 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МІСТІ ЛУЦЬК 
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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 42, 100, ТА ВУЛ. ВУЛ. ЗВЯЗКІВЦІВ, 15 

Договір Предмет застави Адреса 

№151109Z85 
Земельні ділянки, загальною площею 7,6372 га, а також розташовані на них будівлі, загальною 

площею 9 381 кв.м, та об’єкти незавершеного будівництва 

м. Луцьк, 

вул. Рівненська, 42 

№151109Z97 
Земельні ділянки, загальною площею 5,9471 га, а також розташовані на них будівлі, загальною 

площею 18 374,3 кв.м, об’єкти незавершеного будівництва, артезіанська свердловина 

№151109Z125 Обладнання фарбувального цеху, цеху діагностики та комплекс технологічного обладнання 

№151109Z126 Обладнання фарбувальних камер Firat у кількості 9-ти одиниць з відповідними комплектуючими 

№151109Z135 Земельна ділянка площею 2,7816 га та розташована на ній будівля, загальною площею 16 453,9 кв.м.  

№151108Z161 Обладнання у кількості 202 шт. 

№18-1ZZ0054 Машини та обладнання, яке використовується при виготовленні автомобілів у кількості 127 од. 

№20-1ZZ0011 
Марки «Богдан» моделі А22112 та А22412 у кількості 23 одиниці (фактично в наявності 12 од.) 

 

м. Луцьк,  
вул. Рівненська, 

42 та 100 

№18-1ZI0019 Земельна ділянка площею 7 га та розташовані на ній будівля і споруди 
м. Луцьк, вул. 
Звязківців, 15 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МІСТІ ЧЕРКАСИ 
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СУМГАЇТСЬКА, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО 

Договір Предмет застави Адреса 

№151110Z108 
№151110Z8 

№151118Z18 

Основні засоби, машини, обладнання та інші необоротні матеріальні активи (інструменти, прилади, 

меблі тощо) 
м. Черкаси, 

вул. Сумгаїтська, 8/2  №151110Z90 
№151118Z20 

Автобуси Богдан, вантажні та легкові автомобілі, електровізки, навантажувачі в кількості 62 одиниці, 

розташовані 

№151118Z19 Шасі для автомобілів «DODGE RAM 5500» 

№151111Z91 
1. Земельна ділянка загальною площею 1,3401 га та комплекс загальною площею 3 853,7 кв.м,. 

2. Нежитлові будівлі загальною площею 17 395,8 кв.м, та земельна ділянка площею 52 925,00 кв.м. 

м. Черкаси, 
вул. Чигиринська, 60/1 

та 60 

№151118Z17 
Частина комплексу будівель, загальною площею 26 443 кв.м. 

(земельна ділянка площею 51 419 кв.м в оренді з 26.09.2003 на 49 років) 

м. Черкаси, 
вул. Якубовського, 5,  


