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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. 



СТРУКТУРА КРЕДИТНОЇ УГОДИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (на 01.01.2022) 
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Позичальники № договору 
Вал

юта 

Заборго 

ваність, 

млн.UAH 

Дата початку 

договору 

Дата  

закінчення 

договору 

Судові 

справи 

Стартова ціна 

лоту, млн.UAH 

Юридична особа 1 

(резидент України) 

в стані припинення 

6906К25 USD 

52,5 

16.06.2006 14.06.2011 11/154-10  

52,5 дебіторська 

заборгованість 
UAH 

Позичальник входить в групу пов’язаних компаній – підприємство якого було засновано в 2000 році. 

Головною метою Позичальника є підтримка лідерських позицій на внутрішньому і світовому ринку сільськогосподарської продукції, 

забезпечення високої якості і позитивного іміджу товарів групи, а також надання повної простежуваності органічної продукції від поля 

до кінцевого продукту. 

Основними видами діяльності є: 

вирощування органічних зернових та олійних культур, торгівля органічною сільгосппродукцією, вирощування винограду, вирощування 

яблук, груш, персиків, черешні, малини, ожини, переробка органічних олійних культур. 

Дніпро 

Договір Вид застави Предмет застави за кредитним договором № 6906К25 
Місцезнаходж

ення/ адреса 
Заставодавець 

6906Z72 від 

16.06.2006 
Нерухоме майно 

Виробничі будівлі та споруди загальною площею  10749,1 кв.м., а саме: 

1) головний виробничий корпус (літ.А-ІІІ, а-І, а-І-І, а-2-І) загальною 

площею 10 084,84кв.м;  

2) хімцех (літ.Н-І, н-1, н-І-І, н-2-І, н-4-Ф, н-3-І) загальною площею 

240,7кв.м;  

3) компресорна (літ.И-І, и-І) загальною площею 50,5кв.м;  

4) ремонтно- механічна майстерня (літ.Р-ІІ, р-І) загальною площею 

373,1кв.м;  

5) котельна фабрики (літ.С-І, С1-І, с-І) загальною площею 265,8кв.м;  

6) прохідна хозподвір'я (літ.У-І) площею забудови 4,4кв.м;  

7) склад № 3 (літ.Х-І) площею забудови 21,1кв.м;  

8) уборна хозподвір'я (літ.Г-І) площею забудови 32,6кв.м;  

9) навіс хозподвір'я (літ.Ц-І) площею забудови 20кв.м;  

10) пожежне водоймище (№1); 11) огорожа кам'яна  (№ 2)" 

 м. Херсон, вул. 

Жовтневої 

революції 

(Рішельєвська), 

13 

Юр. Особа 1 

(Позичальник) 

в стані 

припиненні 

6906Z1 від 

25.02.2009  
Нерухоме майно 

Нежитлова нерухомість (приміщення столової) загальною площею 

552,1кв.м. 



РОЗМІЩЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – МІСТО ХЕРСОН 
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Херсон 



НЕРУХОМЕ МАЙНО 
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 М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (РІШЕЛЬЄВСЬКА), 13 


