
 

 

Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою №5109К12 від 21.12.2009 та 

№5112К1 від 20.03.2012, що відкриті в рамках Генеральної угоди від 06.10.06 №5106N1, договорами 

забезпечення та дебіторська заборгованість 

Короткий опис боржника Юридична особа.  

Відповідно до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань не перебуває в процесі 

припинення 

Основні дані за активом Право вимоги за кредитними договорами, 

укладеними з юридичною особою №5109К12 

від 21.12.2009 та №5112К1 від 20.03.2012, що 

відкриті в рамках Генеральної угоди від 06.10.06 

№5106N1,  

договорами іпотеки: 

№ 5106Z66 від 20.12.2006, 

№ 5107Z37 від 01.08.2007, 

№ 5109Z2 від 31.03.2009, 

договорами застави: 

№ 5106Z65 від 18.12.2006, 

№ 5107Z39 від 01.08.2007, 

№ 5107Z40 від 01.08.2007, 

№ 5107Z41 від 01.08.2007, 

№ 5107Z59 від 07.11.2007, 

№ 5107Z8 від 29.03.2007, 

№ 5107Z9 від 29.03.2007, 

№ 5108Z45 від 30.12.2008, 

№ 5109Z14 від 30.06.2009, 

№ 5109Z29 від 21.12.2009, 

№ 5109Z30 від 21.12.2009, 

№ 5109Z31 від 21.12.2009, 

№ 5109Z32 від 21.12.2009, 

№ 5111Z8 від 29.04.2011, 

№ 5112Z5 від 28.04.2012,  

договорами поруки: 

№5109P9 від 21.12.2009, 

№5109P8 від 21.12.2009, 

№5112P6 від 20.03.2012, 

№5109P10 від 21.12.2009, 

та угодами про внесення змін до всіх зазначених 

договорів 

та дебіторська заборгованість 

Початкова ціна продажу 863 568 546,07 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 : 

* 83057, м. Донецьк, вул. Хіміків : 

Обладнання для виробництва алюмінієвих 

профілів, іноземного виробництва в кількості 12 

од. 

Будівля головного корпусу №1, 2, літера А-1, 

загальною площею 26028,1 кв.м. 

Обладнання,  призначене для виробництва 

алюмінієвих профілів в кількості 2 одиниці 



Майнові права на обладнання загальною 

кількістю 6 од., яке буде придбано згідно 

зовнішньоекономічного контакту 

Обладнання для виробництва алюмінієвих 

профілів 2006 року випуску в кількості 10 од. 

Майнові права на виручку за контрактами за 

договорами застави 

Будівля складу готової продукції для 

алюмінієвих профілів (літ. Л-1) загальною 

площею 7341,8 кв.м. 

Обладнання,  призначене для виробництва 

алюмінієвих профілів в кількості 3 од. 

Обладнання, що використовується в основному 

виробничому процесі загальною кількістю 3 од. 

Обладнання для виробництва алюмінієвих 

профілів 2006-2007 років випуску в кількості 13 

од. 

Обладнання призначене для виробництва 

алюмінієвих профілів 1999-2003 років випуску в 

кількості 14 од. 

Автотранспортні засоби (бортовий ГАЗ, 3 

вантажні фургони ГАЗ, причіп) в кількості 5 од. 

Обладнання призначене для виробництва 

алюмінієвих профілів1998-2004 років випуску в 

кількості 22 од. 

Обладнання для виробництва вікон з 

алюмінієвого профілю, склопакетів та карнизів 

загальною кількістю 35 од. 

Обладнання, призначене для виробничої 

діяльності виробництва в кількості 45 од. 

*83013, м. Донецьк, вул. Софійська, буд. 18б: 

Будівля арматурних майстерень (складське) 

загальною площею 3876,8 кв.м. з допоміжними 

спорудами 

*Недержавні  цінні папери (фін.стан емітента - 

"В", "Г") 

*Поруки юр.осіб 

Інші чинники, що впливають на якість 

активу (його забезпечення) 
 

 


