
ПРОДАЖ ПРАВА ВИМОГИ  
ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ УКЛАДЕНИМ 

З ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЩО 

ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ 

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. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА  

Позичальник Стан  
№ 

договору 

Заборгованість 

млн.UAH 
СТАНОМ НА 01.01.2022 

Дата початку 

договору 

Дата  

закінчення 

договору 

Стартова  

ціна лоту 

млн.UAH 

Юридична особа 

(резидент України) 

в стані 

припинення* 
151311K25 1 170,0 29.12.2011 07.08.2014 1 170,0 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА  

№ Поручитель Вид забезпечення Забезпечення 

1 
Фізична особа 1  

(бенефіціарний власник бізнесу) 

Іпотека та  

Поручительство  

Земельні ділянки у с. Білогородка, Києво-

Святошинського району, Київської області, 

Фінансова порука 

2 Фізична особа 2 Іпотека 

Земельні ділянки у с. Білогородка, Києво-

Святошинського району, Київської області 

3 квартири у АР Крим, м. Ялта.  

3 Юридична особа 1 Іпотека 
Земельні ділянки у с. Білогородка, Києво-

Святошинського району, Київської області 

4 Юридична особа 2 Іпотека 
Земельні ділянки у с. Білогородка, Києво-

Святошинського району, Київської області 

5 Юридична особа 3 Іпотека Квартири, ЦМК у АР Крим, м. Ялта.  

6 
Юридична особа 4 

(нерезидент) 
Договір поручительства Фінансова порука 

*у процедурі банкрутства Позичальника (стадія ліквідації) визнані вимоги Банку в розмірі 1 321,38 млн. грн. 



ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МАЙНА ПЕРЕДАНОГО ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА 

МАЙНОВІ ПОРУЧИТЕЛІ – ДОГОВОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1) Фізична особа 1 
 

Договір №151311Z50 від 30.12.2011. 

Забезпечення: 14 земельних ділянок загальною площею 

25,25 га. у с. Білогородка, Києво-Святошинського 

району, Київської області.  

 

Договір №151311Z59 від 10.08.2012. 

Забезпечення: квартира площею 19,6 кв. м., 

розташована у АР Крим, м. Ялта, вул. Пушкінська, 

буд.1, кв. 20.  

2) Фізична особа 2 
 

Договір 151311Z49 від 29.12.2011. 

Забезпечення: 15 земельних ділянок загальною площею 58,18 га. у 

с. Білогородка, Києво-Святошинського району, Київської області.  

 

Договір 151311Z60 від 10.08.2012. 

Забезпечення: 3 квартири  у АР Крим, м. Ялта.  

 

3) Юридична особа 1 
 

Договір №151311Z48 від 29.12.2011. 

Забезпечення: 10 земельних ділянок 

загальною площею 32,2129 га у с. 

Білогородка, Києво-Святошинського 

району, Київської області., з яких в 

наявності 7: 

• 3222480400:06:002:0207 (2,3965 га.) 

• 3222480400:06:002:0076 (1,0237 га.) 

• 3222480400:06:008:0179 (2,4745 га.) 

• 3222480400:06:008:0180 (4,6868 га.) 

• 3222480400:06:008:0189 (7,0939 га.) 

• 3222480400:06:002:0206 (2,1815 га.) 

• 3222480400:06:008:0186 (3,5994 га.) 
Реалізовано 3 земельні ділянки 

4) Юридична особа 2 
 

Договір №151311Z51 від 29.12.2011. 

Забезпечення: 7 земельних ділянок 

загальною площею 28,45 га у с. 

Білогородка, Києво-Святошинського 

району, Київської області., з яких в 

наявності 4: 

• 3222480400:05:001:0300 (4,0112 га.) 

• 3222480400:05:001:0302 (3,1484 га.) 

• 3222480400:05:001:0294 (3,1163 га.) 

• 3222480400:05:001:0308 (2,4796 га.) 

Реалізовано 3 земельні ділянки 

5) Юридична особа 3 
 

Договір №151311Z54 від 06.01.2012. 

Забезпечення: 23 квартири у АР Крим, 

м. Ялта (сумарною площею  

563,30 кв. м.).  

 

Договір №151311Z55 від 06.01.2012. 

Забезпечення: цілісний майновий 

комплекс та павільйон ігрових 

автоматів, а також 17 квартир у АР 

Крим, м. Ялта.  
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ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ПЕРЕДАНІ БАНКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА 
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РОЗМІЩЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
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СТАН ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНОЇ РОБОТИ З ПОГАШЕННЯ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 

Напрям роботи Поточний стан Коментар 

Звернення стягнення на 11 земельних ділянок 

(с. Білогородка) належних Юридичній особі 1 та 

Юридичній особі 2 

Виконавче провадження 

Виконавчі документи щодо нереалізованих раніше земельних 

ділянок пред'явлено для виконання приватному виконавцеві, 

відкрито виконавче провадження, призначено експерта для 

здійснення оцінки майна.   

Звернення стягнення на 29 земельних ділянок 

(с. Білогородка) належних Фізичній особі 1 та 

Фізичній особі 2 

 

Договори забезпечення 

визнано недійсними. 

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ договори забезпечення 

визнано недійсними. Частина майна вибула з власності 

майнових поручителів. Триває розробка шляхів перегляду 

негативного рішення за позовом третьої особи. 

Звернення стягнення на 44 квартири   

(м. Ялта, АРК) та ЦМК (м. Ялта, АРК) належних 

Юридичній особі 3, Фізичній особі 2 

Виконавче провадження 

Виконавчі документи пред'явлено для виконання до ДВС. У 

зв'язку з фактичною неможливістю виконати рішення суду, 

виконавчі документи періодично повертаються стягувачу. 

Після їх отримання виконавчі документи повторно 

пред'являються для виконання. 

Стягнення заборгованості з фінансового 

поручителя - Фізичної особи 1 
Виконавче провадження 

Накладено арешт на активи Фізичної особи 1 у рамках 

кримінального провадження. Триває виконавче провадження.  

Стягнення заборгованості з фінансового 

поручителя - Юридичної особи 4 (нерезидент) 

Визнання та примусове 

виконання рішення МКАС  

Рішенням МКАС при ТПП  України позов Банку до Юридичної 

особи 4 ) задоволено у повному обсязі. Однак, судом Нікосії 

відмовлено у задоволенні заяви визнання та надання дозволу 

на виконання рішення МКАС з огляду на те, що не було 

дотримано формальності Нью-Йоркської конвенції, а саме 

некоректно завірений підпис перекладача на поданих 

документах. Триває апеляційне оскарження 

Стягнення заборгованості з Позичальника Банкрутство 

Триває провадження у справі про банкрутство Позичальника 

(стадія ліквідації). Банк володіє 100% голосів в комітеті 

кредиторів. 

Кримінальне провадження: 

- ініційоване Банком за фактом вибуття з іпотеки  земельних ділянок  



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 
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