
Право вимоги за кредитним договором, укладеними з юридичною особою, що перебуває в ліквідаційній процедурі: № 

15106К134 від 22.11.2006,  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 Право вимоги за кредитним договором, укладеними з 

юридичною особою, що перебуває в ліквідаційній 

процедурі: № 15106К134 від 22.11.2006,  договорами 

іпотеки №15106Z438 від 22.11.2006, №151111Z112 від 

16.09.2011; договором застави №151109Z89 від 

30.06.2009; та угодами про внесення змін до всіх 

зазначених договорів 

Початкова ціна продажу 1 584 151 846,36 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: 

* Двокімнатна квартира №3 в будинку 20 по вулиці 

Кожум’яцькій в місті Києві,Готовність квартири – 

100%,Без внутрішнього оздоблення,Загальна площа 

квартири – 96,10 кв.м, житлова площа квартири – 46,10 

кв.м 

* Трикімнатна квартира №4 в будинку 20 по вулиці 

Кожум’яцькій в місті Києві, Готовність квартири – 100%, 

Без внутрішнього оздоблення, Загальна площа квартири 

– 133,40 кв.м,Житлова площа квартири – 81,90 кв.м; 

* Двокімнатна квартира №5 в будинку 3 по вулиці 

Гончарній в місті Києві, Готовність квартири – 100%, Із 

внутрішнім оздобленням, Загальна площа квартири – 

216,80 кв.м, Житлова площа квартири – 76,20 кв.м; 

* П’ятикімнатна квартира №4 в будинку 18 по вулиці 

Воздвиженській в місті Києві, Готовність квартири – 

100%, Без внутрішнього оздоблення. 

Загальна площа квартири – 178,00 кв.м, Житлова площа 

квартири – 105,10 кв.м; 

* Адміністративно-офісний будинок (літера А), площею 

3 132,90 кв.м, м. Київ, вул. Різницька, 3 

* І етап комплексу: адміністративно-офісна будівля літ. 

А-5 з перехідною галереєю та сходинно-ліфтовим 

блоком загальною площею 3 511,4 кв.м, заставною 

вартістю 87 664 000,00 грн, що знаходиться за адресою: 

м. Донецьк, вул. Челюскінців, буд. 161  

* Адміністративна будівля літ. А-4, загальною площею 2 

283,4 м2,  що складає 97/100 ідеальної частки будівлі та 

знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, 

бульвар Шевченка, буд. 9А 

* Майнові права, що виникнуть у майбутньому, за 

договором поставки № 1923 від 01.06.09 р., укладеним 

між заставодавцем (Покупець) та ПрАТ “Завод 

напівпровідників”  (далі – Контрагент), згідно з яким 

заставодавець купує товар - кремній полікристалічний 

Інші чинники, що впливають на якість активу 

(його забезпечення) 

Постановою Господарського суду Донецької області від 

03.07.2018 справі № 905/3071/17 про банкрутство 

Боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну 

процедуру 

 


