
ПРОДАЖ ПРАВА ВИМОГИ  
ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ, 

УКЛАДЕНИМИ З ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ 

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНИМИ ІПОТЕКОЮ 

МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ 



Інформація щодо кредитних договорів 

Кредитні договори в межах 

ГУ №151310N1 від 

28.07.2010р. 

Заборг-ть на 

01.01.2022, 

млн.UAH. 

Стартова 

ціна лоту  

№ 151310К15 від 28.07.2010р. 

929,5 929,5 № 151310К24 від 12.11.2010р. 

№ 151314К1 від 10.02.2014р. 

2 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА  

№ Поручитель 
Майнова/фінансова 

порука  
Стан 

Забезпечення/активи, які 

можна стягнути 

Заставна 

вартість, 

млн.UAH. 

1 Юридична особа 1 майнова/фінансова в стані припинення 

комплекс по переробці  та 

зберіганню риби та 

морепродуктів, Київська обл. 

300,4* 

2 Юридична особа 2 майнова/фінансова діюче 
обладнання для переробки 

риби, Кіровоградська обл. 
3,0** 

РАЗОМ: 303,4 

Перелік договорів поруки, за якими можна продовжувати стягнення 

Юридична особа  

Позичальник 

Юридична особа, резидент. 

Стан: ПРИПИНЕНО, запис в реєстрі від 

26.04.2017 

Група 

підприємств та 

бізнес напрямки 

Компанії Групи працюють в сфері 

переробки та оптово-роздрібної торгівлі 

морепродуктами та продуктами 

харчування, Група також розвиває мережу 

роздрібних магазинів  під власною 

торговою маркою.  

Інформація щодо Позичальника 

*за умови повернення у власність поручителя 

** * у залишку після реалізації частини забезпечення у виконавчому провадженні, оцінка акредитованого оцінщика -  3 040 994.00 грн. 



ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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КЛЮЧОВИЙ АКТИВ ГРУПИ –   

ІПОТЕКА за ГКУ УКРЕКСІМБАНК 

 

Майновий комплекс по зберіганню, 

виробництву та переробці продуктів 

харчування з виробничим обладнанням  

 

Земельна ділянка 26,8828 га  

 кадастровий номер: 3221281200:06:003:0002 

 

Київська обл., Броварський район, смт. Велика 

Димерка, вул. Броварська, 152 

 

іпотекодавець – Юридична особа 1 (12.07.2017 

визнано банкрутом)  



ПОТОЧНИЙ СТАТУС ПРИМУСОВОЇ РОБОТИ  
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№ Поручитель № справи 
Суд, який 

розглядає справу 
Стадія 

1 Банкрутство Юридична особа 1 911/1902/17 

Північний 

апеляційний 

господарський суд 

Ліквідаційна процедура. На розгляді перебуває 

клопотання банку про заміну ліквідатора 

боржника. 

Матеріали справи направлено до суду 

апеляційної інстанції за скаргою одного із 

кредиторів на ухвалу суду про відмову 

перегляду реєстру вимог кредиторів (в частині 

визнання кредиторських вимог банку 

погашеними). 

2 

Про покладення субсидіарної 

відповідальності за зобов`язаннями 

боржника на засновника банкрута 

911/1902/17 
господарський суд 

Київської області 
Заяву прийнято до розгляду. 
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Про визнання недійсними результатів 

торгів (аукціону), свідоцтва про 

передавання права власності, 

скасування рішення реєстратора 

щодо державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно та 

зобов'язання вчинити певні дії 

911/1902/17 
господарський суд 

Київської області 

Справа повернута із касаційної інстанції. 

Розгляд справи по суті. 

4 

Визнання протиправними та 

скасування рішень державного 

реєстратора, поновлення речового 

права позивача на майно (реєстрація 

права власності майна за 

Юридичною особою 1 

911/1902/17 

(911/2596/21) 

господарський суд 

Київської області 

Банк залучено до справи третьою особою на 

стороні відповідача 2. Надано строк для 

ознайомлення із матеріалами справи та надання 

пояснень. 
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Про зобов'язання вчинити дії 

(зареєструвати відмості про заставне 

майно в ДРОРМ) 

910/12000/19 
господарський суд 

міста Києва 

Справа зупинена до моменту набуття законної 

сили рішенням про визнання недійсним 

результатів торгів (аукціону)  


