
 

 

Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою, №18106К33/2162 від 06.10.06 

та №151107К37 від 18.07.07, що відкриті в рамках Генеральної угоди від 06.10.06 №18106N7/2161 та 

договорами забезпечення та дебіторська заборгованість: 

Короткий опис боржника Юридична особа.  

Відповідно до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань перебуває не в стані 

припинення 

Основні дані за активом Право вимоги за кредитними договорами, 

укладеними з юридичною особою, 

№18106К33/2162 від 06.10.2006 та №151107К37 

від 18.07.2007, що відкриті в рамках 

Генеральної угоди від 06.10.2006 

№18106N7/2161, 

договорами іпотеки:  

№151107Z58 від 01.06.2007, 

№18106Z137 від 06.10.2006, 

№18106Z138 від 06.10.2006, 

№18106Z169 від 12.12.2006, 

№18106Z170 від 12.12.2006, 

договорами застави:  

№151107Z116 від 14.09.2007, 

№151107Z141 від 21.12.2007, 

№151107Z59 від 01.06.2007, 

№151109Z104 від 31.07.2009, 

№18106Z139 від 06.10.2006, 

№18106Z171 від 12.12.2006, 

договорами поруки:  

№1806P14 від 06.10.2006, 

№1806P15 від 06.10.2006, 

№1806P16 від 06.10.2006, 

№1806P17 від 06.10.2006, 

Договори б/н 

та угодами про внесення змін до всіх зазначених 

договорів 

дебіторська заборгованість 

 

Початкова ціна продажу 918 147 550,09 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 : 

 *Земельна ділянка загальною площею 2,3043 

га, за адресою Донецьк, Купріна, 327 

*Майнові права на виручку за контрактами за 

договорами застави 

*Нерухоме майно - будівлі, загальною площею 

7 777,40 м2, за адресою Донецьк, Купріна, 327 

*Адміністративна будівля (литера А-3), загальна 

площа 1242,8 м2, за адресою м. Донецьк, вул.  

Петровського, буд.4. 

*Нерухоме майно – будівлі, загальною площею 



1 672,3 кв. м., за адресою м.Донецьк, 

вул.Купріна 327 

*Комплекс мийки автомобілів з дорожнім кафе 

за адресою м.Донецьк, вул.Кірова, 88 

*Нерухоме майно – адміністративна будівля з 

господарською спорудою, загальною площею 

2862,1 кв.м.за аресою Донецька область, м. 

Донецьк, вул. Петровського, буд. 123 

*Поруки юр.осіб 

*4 лінії по виробництву гумово-тканинної 

транспортирної стрічки за адресою Донецьк, 

Купріна, 327 

*Комплектуючі до ліній (ремонтні комплекти та 

ін.) за адресою Донецьк, Купріна, 327 

*Обладнання для ремонту та мийки автоза 

адресою м.Донецьк, вул.Кірова, 88 

*Товари в обороті – готова продукція, а саме 

конвеєрна стрічка різних марок та товари у 

переробці – сировина для виробництва гумово – 

технічних виробів 

*Корпоративні права у розмірі 100 % СФ ТОВ 

„Ерлайт” 

Інші чинники, що впливають на якість 

активу (його забезпечення) 
 

 

 

 


