
 

 

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

процедурі  №7208К20 від 21.11.2008, №7210К1 від 28.01.2010, договорами забезпечення та дебіторська 

заборгованість 

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 кредитними договорами, 

укладеним з юридичною особою що перебуває в 

ліквідаційній процедурі  №7208К20 від 

21.11.2008, №7210К1 від 28.01.2010,  

договорами іпотеки: 

№7208Z20 від 21.11.2008 

договорами застави: 

№7208Z21 від 21.11.2008 

№7208Z22 від 21.11.2008 

та угодами про внесення змін до всіх зазначених 

договорів, 

дебіторська заборгованість 

 

Початкова ціна продажу 246 026 965,04 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 : 

 *Будівлі та споруди (комплекс із 40 позицій) : 

контора з прибудовою, фірмовий магазин, 

склади, овочесховище мазутосховище,  

контейнеросховище, резервуари холодильник, 

ковбасний цех м’ясожировий цех з прибудовами, 

цех, цех-прибудова , жерстяний цех з 

прибудовами, консервний цех з прибудовами, 

частина лабораторного корпусу, вентиляційна, 

будівельний цех , прибудова, теплиця, 

жироловля, санзабій-готель, пральня,  

підстанція, прохідна, конижна, заправка, 

котельня з прибудовами, котельня, майстерня, 

прохідна, насосні, депо, пиріжковий цех, станція 

перекачки мазута, кондинсатор-диаратор , 

вагові, огорожа, місцезнаходження: вул. 

Смілянська, 122/1, м. Черкаси,загальна площа: 

43 231,8 кв. м. 

*Вбудовано-прибудоване приміщення магазину 

(комплекс)місцезнаходження: вул. Гоголя, 258, 

м. Черкаси (центр міста),загальна площа: 180 

кв.м.  

*Виробниче обладнання (зокрема, виробниче 

обладнання по переробці великої рогатої худоби 

та свиней, комп’ютерна та оргтехніка, меблі, 

тощо ),кількість: 3354 шт.,місцезнаходження по 

договору: вул. Смілянська, 122/1 м. Черкаси 

*Автотранспортні засоби :(ГАЗ (23 шт., 1986-

2006 р.), ЗИЛ (7 шт. 1977 – 1998 р.), УАЗ ( 2шт. 



1991 р.), КАВЗ (1 шт, 1992 р.), ИЖ (1 шт, 1998 

р.), ПАЗ (1 шт, 2006 р.), трактори, екскаватори, 

причепи, Volkswagen Transporter (1 шт., 1991 р. ), 

IVECO (2 шт., 1999 р.),кількість: 

49,місцезнаходження: вул. Смілянська, 122/1. 

Інші чинники, що впливають на якість 

активу (його забезпечення) 

12.04.2018 - в стані припинення 

Внесення СР про визнання ЮО банкрутом 

 


