
 

 

Право вимоги за Генеральною кредитною угодою   № 151407N2 від 15.06.2007 разом із правами вимоги  за  

Кредитними договорами  №151407К28 від 02.07.2007 та  №151407K29 від 02.07.2007, укладеними з 

юридичною особою та договорами забезпечення 

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 Генеральною кредитною 

угодою   № 151407N2 від 15.06.2007 разом із 

правами вимоги  за  Кредитними договорами  

№151407К28 від 02.07.2007 та  №151407K29 від 

02.07.2007, укладеними з юридичною особою, 

договорами іпотеки: 

№151408Z6 від 01.02.2008, 

договорами застави: 

№151407Z62 від 04.07.2007, 

№151408Z39 від 03.07.2008, 

№151408Z7 від 01.02.2008, 

№151409Z39 від 30.06.2009 

та угодами про внесення змін до всіх зазначених 

договорів 

Початкова ціна продажу 830 642 533,04 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 (Майно 

знаходиться на тимчасово окупованій 

території): 

* Виробниче обладнання – технологічна лінія по 

виробництву елементів благоустрою та 

стендової огради з виробництва бетону АР 

Крим, Сімферопіль, Москалєва 1 

* Майнові права за договором поставки від 

17.08.07 №08/17 АРК Крим 

* Єдиний майновий комплекс (все майно 

іпотекодавця призначене для його діяльності, 

включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, а 

також все рухоме майно: устаткування, інвентар, 

сировину, продукцію, права вимоги, основні 

фонди та оборотні, кошти, а також інші 

цінності, що відображене у самостійному 

балансі, або з будь-якої причини не відображене 

в його балансі, але є його власністю, та яке 

стане власністю товариства в майбутньому) "АР 

Крим, м. Сімферополь,  вул. Монтажна, 3. АР 

Крим, м. Бахчисарай, вул. Промислова, 20-

а. ,АРК, м. Севастополь, Балаклавський район, 

АР Крим, м. Севастополь, вул. Пісочна, 21, 21, 

25." 

* Все рухоме майно, що входить до складу ЄМК 

Крим, Сімферополь, Монтажна 3 

*Продукція власного виробництва за період 

2009-2012 рр. включно м.Сімферополь 



Інші чинники, що впливають на якість 

активу (його забезпечення) 
 

 


