
 

 

Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою, щодо якої порушено провадження у 

справі про банкрутство: №151112К22 від 27.09.2012,  що відкритий в рамках Генеральної кредитної угоди №151111N5 

від 30.09.2011; №151112К31 від 25.12.2012; №151112К32 від 29.12.2012, договорами забезпечення та дебіторська 

заборгованість 

Короткий опис боржника Юридична особа.  

05.04.2016 , 10671150039023552 - Внесення судового 

рішення про порушення провадження у справі про 

банкрутство юридичної особи, Підстава: судове рішення, 

Атрибути судового рішення: Судове рішення про 

порушення провадження у справі про банкрутство 

юридичної особи від 28.03.2016 № 910/4518/16 

Господарський суд міста Києва 

Основні дані за активом Кредитний договір №151112К22 від 27.09.2012, укладений в 

рамках Генеральної кредитної угоди №151111N5 від 

30.09.2011 ; 

Кредитний договір №151112К31 від 25.12.2012;  

Кредитний договір №151112К32 від 29.12.2012. 

договори іпотеки (вся іпотека розташована в м. Маріуполь) 

№151111Z123від 30.09.2011, 

№151112Z70 від 25.12.2012, 

№151112Z72 від 25.12.2012, 

№151113Z10 від 26.02.2013, 

№151113Z71 від 29.10.2013; 

договори застави (вся застава знаходиться в м. Маріуполь) 

№151111Z124 від 30.09.2011, 

№151111Z125 від 30.09.2011, 

№ 151112Z73 від 25.12.2012 (наступна застава), 

№151112Z63 від 27.09.2012, 

№151112Z64 від 27.09.2012, 

№151112Z74 від 25.12.2012 (наступна застава), 

№151112Z68 від 25.12.2012, 

№151112Z71 від 25.12.2012, 

№151113Z11 від 26.02.2013, 

№151113Z33 від 26.04.2013, 

№151113Z35 від 26.04.2013, 

№151113Z69 від 29.10.2013, 

№151113Z70 від 29.10.2013 (наступна застава), 

№151113Z7 від 21.02.2013; 

договори поруки  

№151111P14 від 30.09.2011, 

№151112P6 від 25.12.2012, 

№151113P2 від 22.02.2013, 

№151111P11 від 30.09.2011, 

№151112P5 від 25.12.2012, 

№151113P1 від 22.02.2013  

та угоди про внесення змін до всіх зазначених договорів, 

та дебіторська заборгованість 

 

Початкова ціна продажу 6 934 773 380,52 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 : 

*Майнові права на виручку за контрактами за договорами 

застави 

*Нерухомість за адресою Донецька обл МАРІУПОЛЬ пл. 

Машинобудівників 1 : 

-Основна будівля з прибудовами та підвалом, А-1, А1/п, А1-

2, А2-1, А3-1, А4-1, заг. площа 31 589,3 кв.м; 

-Основна будівля з підвалом, літера Б-5, Б/п, заг. площа 5 

715,1 кв.м.  

-Основна будівля з  прибудовою, літера А-1, А1-1, заг. площа 



18 872 кв.м. 

-Основна прибудова, сходи, загальна площа 393,5 кв.м, які 

входять до складу цехів 117, 135, 138. 

-Основна будівля складського цеху 143 корпусу №3, літера 

А-4, заг. площа 19 302,4 кв.м.  

*Нежитлова будівля - цех 138, загальною площею 33939,2 

кв.м, яка входить до складу корпусу №5 і не являє собою 

відокремлену споруду 

*Нерухомість виробничого призначення, загальною площею 

46 447,6 кв.м. 

*Комплекс нерухомості виробничого призначення, 

загальною площею 19540,5 кв.м. 

*Нерухоме майно,  нежитлове приміщення, основної будівлі 

літ. Б-2, загальною площею 1076,8 кв.м. за адресою м. 

Маріуполь, пр. Карпова, 1, літ. Б-2 

*Поруки юр.осіб 

Обладнання, що знаходиться за адресою м. Маріуполь, пл. 

Машинобудівників, 1 

*Металообробні станки  та допоміжні механізми і 

обладнання, які задіяні у металообробних операціях у 

кількості 638 одиниць 

*Спеціальне сталеплавильне обладнання,  яке належить 

Позичальнику, а саме:  

- вакуумна установка VAD, інвентаризаційний номер 6731; 

- піч-ковш № 2-пк-60, інвентаризаційний номер 6809; 

- комплект обладнання формувальної лінії Moulding Machine 

для виробництва сталевих відливок, інвентаризаційний 

номер 1539. 

*Спеціальне металообробне обладнання у кількості 43 

одиниці 

*Спеціальне металообробне обладнання, що 

використовується в основному виробничому процесі у 

кількості 21 одиниці 

*Спеціальне обладнання із розливу сталі в кількості 46 

одиниць 

*Спеціальні машини, підйомно-транспортні машини, силові 

енергетичні установки в кількості 47 одиниць 

*Спеціальне металообробне обладнання, що 

використовується в основному виробничому процесі в 

кількості 51 одиниці 

*Лінія формування KW-2, що складається із 155 складових 

та сталерозливних ковшів і допоміжного обладнання 

Інші чинники, що впливають на якість 

активу (його забезпечення) 

Порушення та перебування на розгляді господарського суду 

м. Києва проваджень у справах про банкрутство: 

Боржник (№ 910/4518/16, суддя Пасько М.В.); 

Поручитель 1 (№ 910/8259/16, суддя Чеберяк П.П.); 

Поручитель 2 (№910/12136/16, суддя Пасько М.В.); 

Поручитель 3 (№910/3262/16, суддя Омельченко Л.В.); 

Поручитель 4 (№908/1273/21, суддя Юлдашев О.О.); 

 


