
Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичними особами №151214V5 від 30.10.2014;  

№6414V1/2555 від 30.06.2017;  кредитними договорами  №151213K20 від 12.12.2013, №151209K54/SL-25-EXIM від 

29.12.2009, №151214K10 від 16.06.2014, №151214K4 від 28.02.2014, №6414K5/SL-70-EXIM від 30.12.2014, 

№6412К1/2538 від 12.06.2012, №6414K6/2556 від 30.12.2014, відкритими в рамках Генеральної кредитної угоди (далі 

– ГУ) №151211N1 від 24.03.2011; кредитними договорами №6414К4/SL-59-EXIM від 30.07.2014, №6415К1/2557 від 

06.07.2015,  відкритими в рамках ГУ №6412N1/2542 від 11.10.2012; та договорами забезпечення 

Короткий опис боржника Юридична особа. 

Основні дані за активом Генеральна кредитна угода № 151211N1 від 24.03.2011, 

в рамках якої укладено кредитні договори: 

• №151213К20 від 12.12.2013  

• №151209К54/SL-25-EXIM від 29.12.2009  

• №151214К10 від 16.06.2014  

• №151214К4 від 28.02.2014  

• №6414K5/SL-70-EXIM від 30.12.2014 

 • №6412К1/2538 від 12.06.2012  

• №6414К6/2556 від 30.12.2014  

Генеральна кредитна угода № 6412N1/2542 від 

11.10.2012, в рамках якої укладено кредитні договори: 

• №6414К4/SL-59-EXIM від 30.07.2014  

• № 6415К1/2557 від 06.07.2015  

Окремо: 

Кредитний договір №151214V5 від 30.10.2014  

Кредитний договір №6414V1/2555 від 30.10.2014      

договори іпотеки  

№151211Z50 від 29.03.2011, 

№151211Z54 від 30.03.2011, 

№151211Z61 від 30.03.2011, 

№151211Z63 від 30.03.2011, 

№6414Z8/2556 від 30.12.2014, 

№151217Z37 (наступна застава за дог. №6414Z8/2556 від 

30.12.2014) від 13.10.2017, 

№151215Z75 від 30.10.2015, 

№151215Z78 від 30.10.2015, 

№6412Z9/2542 від 11.10.2012 (договір визнано частково 

недійсним та скасовано реєстрацію, рішення набуло 

законної сили 13.12.2021); 

договори застави  

№151211Z52 від 29.03.2011, 

№151211Z55 від 30.03.2011, 

№151211Z62 від 30.03.2011, 

№151211Z64 від 30.03.2011, 

№151214Z25 від 18.07.2014, 

№6414Z7/2556 від 30.12.2014, 

№151217Z39 (наступна застава за дог. № 6414Z7/2556 від 

30.12.2014) від 12.10.2017, 

№6414Z9/2556 від 30.12.2014, 

№151217Z36 (наступна застава за дог. №6414Z9/2556  від 

30.12.2014) від 17.05.2018, 

№6414Z10/2556 від 30.12.2014, 

№151217Z40 (наступна застава за дог. № 6414Z10/2556 

від 30.12.2014) від 11.03.2017, 

№6415Z1/2556 від 20.03.2015, 

№151217Z47 (наступна застава за дог. № 6415Z1/2556 від 

20.03.2015) від 03.11.2017, 

№151217Z38 (наступна застава за дог. № 6415Z1/2556 від 

20.03.2015) від 03.11.2017, 

№151211Z65  від 30.03.2011, 

№151215Z76 від 30.10.2015, 

№6412Z10/2542 від 11.10.2012, 

№6412Z11/2542 від 11.10.2012, 

№6412Z12/2542 від 11.10.2012 

№6412Z14/2542 від 11.10.2012, 

№6412Z15/2542 від 11.10.2012; 



договори поруки  

№18-1ZP0031від 28.11.2018, 

№№ 6414V1/2555 від 30.10.2014, 

№18-41ZP0016 від 28.11.2018 

№6415Р1/2557 від 06.07.2015 

№151214Р31 від 30.10.2014  

та угодами про внесення змін до всіх зазначених 

договорів 

                     

Початкова ціна продажу 2 547 847 068,73 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 : 

* Нежитлові будівлі та споруди (колишній молокозавод), 

загальною площею 16 527,5 кв. м, які знаходяться за 

адресою м. Полтава, вул. Комарова, 10 

* Частка у статутному капіталі ТОВ «Агропродекспорт» у 

розмірі 99% 

* Нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 2 

304,3 кв. м, що знаходяться за адресою: Київська обл., 

Ставищенський р-н, смт. Ставище, вул. Радянська, 96 

* Транспортні засоби (4 од.) та виробниче обладнання 

(220 од.), що знаходяться за адресою: Київська обл., 

Ставищенський р-н, смт. Ставище, вул. Радянська, 96 

* Земельна ділянка, площею 2,6889 га, кадастровий номер 

5320486900:00:001:0408, цільове призначення – для 

земель промисловості, та розташовані на ній нежитлові 

будівлі заводу по виробництву молокопродукції загальною 

площею 9 644 кв. м, що знаходяться за адресою: 

Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Будька, 45а 

* Основні засоби – обладнання, транспортні засоби та 

інше рухоме майно (298 од.), які знаходяться за адресою: 

Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Будька, 45а, 45А і 47, вул. 

Вокзальна, 23а, Кобеляцький р-н, смт. Білики, вул. Р. 

Люксембург, 15, смт. Шишаки, вул. Заводська, 1, м. 

Полтава, вул. Жовтнева, 59а 

* Товари в обороті та в переробці, готова продукція, які 

знаходяться за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 

Будька, 45а і 47, смт. Шишаки, вул. Заводська, 1 

* Майнові права (дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги, інші оборотні активи) 

* Будівля приймального пункту молока площею 442,1 кв. 

м, диспетчерська, площею 31,1 кв. м та бензоколонка, що 

знаходяться за адресою: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. 

Калініна, 86 

* Земельна ділянка, площею 0,4427 га, кадастровий номер 

5924189400:03:004:0078, цільове призначення – для 

промисловості, та розташований на ній 

молокоприймальний пункт, площею 721 кв. м, що 

знаходяться за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. 

Хмелів, вул. Федька, 68 

* Виробниче приміщення, літера А,А1, загальною 

площею 710,9 кв.м., прохідна, літ.Б, загаль.пл.10,1 кв.м., 

автозаправочний блок, літ В, вбиральна, літ У, 

трансформаторна, літ. Т, огорожа, що знаходяться за 

адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Хмелів, вул. 

Федька, 68 

* Нежиле приміщення, пункт приймання та охолодження 

молока, площею 496,4 кв. м, що знаходиться за адресою: 

Сумська обл., Недригайлівський р-н, с. Віхове, вул. 

Польова, 10а 

* Обладнання, встановлене на молоко пунктах (18 од.), 

розташованих за адресами: Чернігівська обл., м. Бахмач, 



вул. Калініна, 86, Сумська обл., Роменський р-н, с. Хмелів, 

вул. Федька, 68 та Недригайлівський р-н,              с. Віхове, 

вул. Польова, 10а 

* Право інтелектуальної власності на знаки для товарів та 

послуг (торговельні марки) «Диканька», «Альпийские 

луга», «Любас», «Славянские Сыры», «Сырныч» 

* Частка у статутному капіталі ТОВ «Техмолпром» у 

розмірі 99,99% 

* Автотранспортні засоби (68 од.), що знаходяться за 

адресами: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Б. 

Хмельницького, 92; Хмельницька обл., смт. Білогір’я, вул. 

Миру, 3а; Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 

82. 

* Комплекс будівель та споруд Овруцького 

молочноконсервного комбінату, заг. площею 21 699,50 кв. 

м, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. 

Овруч, вул. Б. Хмельницького, 92 

* Нежитлова будівля фізкультурно-оздоровчого комплексу 

заг. площею 224 кв. м, будівлі та споруди заг. площею 79 

кв. м, розташовані за адресою: Житомирська обл., 

Овруцький р-н, с. Заріччя, вул. Набережна, 20 

* Будівля, нежитлові будівлі та споруди заг. площею 1 

692,50 кв. м, розташовані за адресою: Житомирська обл., 

м. Олевськ, пров. Московський 1, 9 

* Обладнання, меблі, комп’ютерна та офісна техніка (1 

212 од.), розташовані за адресою: Житомирська обл., м. 

Овруч, вул. Б. Хмельницького, 92 

* Право використання та розпорядження торговими 

марками: зображення корівки, «СЛАДКОЕЖКА», 

«СОЛОДКОЇЖКА», «ОМКА» 

* Виробниче обладнання (12 компл.) та транспортні 

засоби (6 од.), розташовані за адресою: Житомирська обл., 

м. Овруч, вул. Б. Хмельницького, 92 

* Земельна ділянка, площею 0,0871 га, кадастровий номер 

5625410100:01:008:0068, цільове призначення – для 

обслуговування водозабірної скважини, та розташована на 

ній будівля насосної станції, площею 8,4 кв. м, що 

знаходяться за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Г. 

Сковороди, 9 

* Земельна ділянка, площею 1,1136 га, кадастровий номер 

5625410100:01:012:0047, цільове призначення – для 

обслуговування очисних споруд, та розташована на ній 

будівля насосної станції, площею 53,6 кв. м, що 

знаходяться за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. 

Котовського, 76-Б 931 077,6 

* Основні засоби (341 од.) та транспортні засоби (2 од.), 

що знаходяться за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, 

вул. 17 вересня, 112 та вул. Щорса, 20 475 862,1 

* Земельна ділянка, площею 10,6351 га, кадастровий 

номер 5625410100:01:014:0018, цільове призначення – для 

обслуговування виробничих приміщень, та розташована 

на ній нерухомість сирзаводу загальною площею 19 820,2 

кв. м, що знаходяться за адресою: Рівненська обл., м. 

Сарни, вул. 17 вересня, 112  

* Нерухомість сільськогоспо-дарського призначення  

41,801 тис. кв. м. за адресою Черкаська обл., Черкаський 

р-н.,  с. Червона Слобода * Автомобільна та сілького-

сподарська техніка  23 од. 

* Обладнання, що використовує-ться в основному 

виробничому процесі підприємства, в кількості 235 од. 

* сільськогосподарська техніка – причепи та навісне 

обладнання в кількості 58 одиниць. 

* сільськогосподарська техніка – причепи та навісна 



техніка в кількості 11 одиниць. 

* ВРХ основне стадо 425 гол. 230,5 тон. ВРХ молодняк 

295 гол. 80,6 тон. 

* (Свині основне стадо 65 гол. 9,1 тон Свині м’ясне стадо 

822 гол. 27,8тон відсутні плануються до виведення )   

* Поруки юр.осіб 

Наявність оригіналів документів кредитної 

справи 
Наявні 

Інші чинники, що впливають на якість 

активу (його забезпечення) 
 

 


