
Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою, що перебуває в ліквідаційній процедурі 

№15106К51 від 23.05.2006, №151407К38 від 03.09.2007 та №151408К6 від 14.02.2008, що укладені в рамках 

Генеральної кредитної угоди №15106N15 від 09.08.2006, 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 Кредитні договори №15106К51 від 23.05.2006, 

№151407К38 від 03.09.2007 та №151408К6 від 

14.02.2008, що укладені в рамках Генеральної 

кредитної угоди №15106N15 від 09.08.2006,  

договори іпотеки  

№151410Z53 від 10.06.2010, 

№15106Z198 від 23.05.2006, 

№15106Z347 від 13.09.2006, 

№151407Z75 від 05.09.2007, 

№151408Z100 від 16.12.2008, 

№151408Z101 від 16.12.2008, 

№151408Z102 від 16.12.2008, 

№151408Z103 від 16.12.2008, 

№151408Z104 від 18.12.2008, 

№151408Z105 від 16.12.2008, 

№151408Z19 від 28.05.2008, 

№151408Z20 від 28.05.2008, 

№151408Z21 від 29.05.2008, 

№151408Z22 від 03.06.2008, 

№151408Z23 від 11.06.2008, 

№151408Z26 від 22.05.2008, 

№151409Z8 від 12.02.2009, 

№151409Z9 від 13.02.2009,  

та угоди про внесення змін до всіх зазначених договорів 

 

Початкова ціна продажу 1 288 329 906,30 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 : 

* 37 житлових будинків (котеджів) заг.  

площею 9 366,1 кв. розташованих на індивідуальних 

земельних ділянках заг. пл. 8,0436 га, розташовані за 

адресою: Київська обл., Васильківський р-он, с. 

Іванковичі (котеджне містечко «Маєток») 

 * 4 земельні ділянки загальною площею 24,9134 га 

(цільове використання - ОСГ), за адресою Київська обл., 

Васильківський р-н, с. Іванковичі. 

 * 180 земельних ділянок загальною площею 26,8410га, 

адреса: Київська обл., Васильківський р-н, с. Рославичі. 

* Нежитлова будівля, заг. пл.  3 514,8 кв.м разом з зем. 

ділянкою заг. пл. 0,0037 га (кад. номер 

4610136600:03:004:0061), адреса: м. Львів, вул. 

Джерельна, буд. 38 

Вищезазначене майно реалізовано. Результати 

аукціону з продажу майна рішенням судів визнано 

недійсними (проводяться заходи з повернення майна з 

чужого незаконного володіння) 

* Земельна ділянка загальною площею 1,5338 га, к/н 

3221487301:01:009:0341,за адесою: Київська обл., 

Васильківський р-н, с. Рославичі. 

Інші чинники, що впливають на якість активу 

(його забезпечення) 
Боржник перебуває в ліквідаційній процедурі 

 


