
ПРОДАЖ ПРАВА ВИМОГИ 
ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ

УКЛАДЕНИМИ З ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, 

ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 

ТА ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ

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.

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.
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СТРУКТУРА КРЕДИТНОЇ УГОДИ (на 01.05.2022)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА 

Договір Вид застави Предмет застави
Місцезнаходженн

я/ адреса
Заставодавець

151107Z67 від 

22.06.2007
іпотека

1. Будівлі та споруди загальною площею 18517,2 кв.м. 

(головний виробничий корпус 7679,9 кв.м., склад 

запасних частин 4016,6 кв.м., адміністративно-

побутовий корпус із столовою 3056,3 кв.м., магазин і 

корпус загально-промислового призначення 2766,6 

кв.м., виробничий корпус 644,8 кв.м., 

трансформаторна 108,9 кв.м., кафе на 12 місць 67,9 

кв.м., котельня, зовнішні теплові мережі 156,5 кв.м., 

прохідна 19,7 кв.м.);

2. Земельна ділянка загальною площею 7,520 га, 

цільове призначення - для обслуговування будівель 

та споруд

Київська область, 

Бориспільський

район, с. Проліски, 

вул. БРОВАРСЬКА

Юридична особа 

1

Позичальник Стан № договору
Заборгованість 

млн.UAH

Дата початку 

договору

Дата 

закінчення 

договору

Судові 

справи

Стартова ціна 

лоту млн.UAH

Юридична особа 1 

(резидент України)

Порушено 

справу про 

банкрутство

151107К26

326,52

22.06.2007 31.12.2014
911/3902/15,

911/248/21
326,52

151107К29  22.06.2007 31.12.2014



РОЗМІЩЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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