
 

 

Право вимоги за Генеральною кредитною угодою   №75113N2 від 23.10.2013 разом із правами вимоги  за  

Кредитним договором  №75113К5 від 23.10.2013, укладеними з юридичною особою, щодо якої порушено 

справу про банкрутство та договорами забезпечення 

Короткий опис боржника Юридична особа.  

Відповідно до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань порушено справу про 

банкрутство 

Основні дані за активом Право вимоги за Генеральною кредитною 

угодою   №75113N2 від 23.10.2013 разом із 

правами вимоги  за  Кредитним договором  

№75113К5 від 23.10.2013, укладеними з 

юридичною особою, щодо якої порушено 

справу про банкрутство, 

 договорами іпотеки: 

№75113Z17 від 24.10.2013, 

договорами застави: 

№75113Z18 від 23.10.2013, 

№75114Z22 від 23.12.2014, 

№75115Z1 від 10.02.2015, 

№75317Z3 від 31.07.2017 

та угодами про внесення змін до всіх зазначених 

договорів 

Початкова ціна продажу 571 637 313,48 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 : 

* 4 об’єкти нерухомості побутового та 

виробничого призначення, загальною площею 

50 740,6 кв.м, розташовані за адресою: м. 

Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3 -; 

* виробниче обладнання (універсальна 

жорсткорамна машина, 2013 р.в., інв. №31824, 

заводський №73599Р), на момент оформлення в 

заставу і по сьогодні обладнання передане в 

оренду ПрАТ «Запорізький кабельний завод» та 

знаходиться на території кабельного заводу за 

адресою: м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2; 

* товари в обороті у вигляді: готової продукції 

(трансформатори, реактори, тощо), 

незавершеного виробництва та виробничих 

запасів (трансформатори, реактори, метал, 

прокат, тощо 

* право вимоги коштів з вкладного 

(депозитного) рахунку, відкритого відповідно до 

Договору довгострокового банківського вкладу з 

капіталізацією процентів №7515W6 від 10.02.15, 

із терміном повернення вкладу 01.12.2021; 

* право вимоги коштів з вкладного 

(депозитного) рахунку, відкритого відповідно до 

Договору довгострокового банківського вкладу з 

капіталізацією процентів №17/747 від 26.07.17, 

із терміном повернення вкладу 01.12.2021. 



Інші чинники, що впливають на якість 

активу (його забезпечення) 

25.10.2019 , 908/2828/19 - порушено справу про 

банкрутство 

 


