
 

 

Право вимоги за Генеральною кредитною угодою від 10.11.2005 №18105N3/2114 укладеною між 

Юридичною особою 1 та Юридичною особою 2 разом із правами вимоги за кредитними договорами 

Юридичної особи 1 (перебуває в стані припинення) №18106К27 від 26.07.2006, №151407К21 від 23.03.2007, 

№151407К42 від 18.09.2007, №151407К32 від 17.07.2007, №151408К24 від 16.12.2008, №151407К35 від 

14.08.2007, №151407К39 від 04.09.2007 та за кредитними договорами Юридичної особи 2   №151407К27 від 

20.06.2007, №15107К30 від 12.07.2007, №150407К34 від 07.09.2007, №18106К26 від 26.07.2006, 

№151407К20 від 23.03.2007,     №151408К21 від 25.09.2008, договорами забезпечення та дебіторська 

заборгованість 

Короткий опис боржника Юридична особа 1 

Відповідно до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань перебуває в стані 

припинення  

Юридична особа 2 

Відповідно до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань не перебуває в стані 

припинення 

Основні дані за активом Право вимоги за Генеральною кредитною 

угодою від 10.11.2005 №18105N3/2114 

укладеною між Юридичною особою 1 та 

Юридичною особою 2 разом із правами вимоги 

за кредитними договорами Юридичної особи 1 

(перебуває в стані припинення) №18106К27 від 

26.07.2006, №151407К21 від 23.03.2007, 

№151407К42 від 18.09.2007, №151407К32 від 

17.07.2007, №151408К24 від 16.12.2008, 

№151407К35 від 14.08.2007, №151407К39 від 

04.09.2007 та за кредитними договорами 

Юридичної особи 2   №151407К27 від 

20.06.2007, №15107К30 від 12.07.2007, 

№150407К34 від 07.09.2007, №18106К26 від 

26.07.2006, №151407К20 від 23.03.2007,     

№151408К21 від 25.09.2008,  

договорами іпотеки: 

№18105Z72 від 10.11.2005, 

договорами поруки: 

№18106P20 від 06.11.2006, 

№18106P21 від 06.11.2006, 

№18106P27 від 11.12.2006, 

№151407P11 від 17.07.2007, 

№151407P13 від 14.08.2007, 

№151407P15 від 04.09.2007, 

№151407P17 від 18.09.2007, 

№151407P3 від 23.03.2007, 

та угодами про внесення змін до всіх зазначених 

договорів; 

дебіторська заборгованість 

Початкова ціна продажу 685 082 686,00 грн 

Стан претензійно-позовної роботи та 

роботи по стягненню заборгованості 
Детальна інформація буде надана після 

підписання договору про нерозголошення 

конфіденційної інформації  

 

Інші чинники, що впливають на якість 

активу (його забезпечення) 

21.05.2013 - В стані припинення 

Внесення рішення засновників (учасників) 



юридичної особи або уповноваженого ними 

органу щодо припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації 

 


