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Цей документ був підготовлений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) 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) котре реалізуються. Фонд не несе відповідальності за 
рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в даному документі.  
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Номер  
договору 

Позичальник Валюта 

Заборгованість  
по тілу кредиту  

Заборгованість  
по %  

Сумарна 
заборгованість  
(без штрафів) 

екв. грн. 

011-03-12 Юридична особа 1 дол. 106 484 185 5 743 419 112 227 604 

Опис заборгованості та параметри кредиту  

Опис заборгованості 

Опис застави 

Дата заповнення паспорту: 01.10.2016 

Структура угоди по кредиту 

Тип  
кредитного продукту  

%    Надання Повернення 

Кредитна лінія з забезпеченням 9,1243% 23.07.2012 01.07.2017 

 Бізнес працюючий. Підприємство входить до групи компаній - одного з лідерів в Україні з виробництва 
морозива та напівфабрикатів.  

 12.08.2016 Банк надіслав позичальнику вимогу. Претензійно-позовна діяльність не ведеться. 

    Заставодавець 
Вартість забезпечення на дату укладання договору, екв. грн 

Порука 
Нерухомість   Транспорт  Обладнання  

Юридична особа 1 37 136 029 6 993 707    71 666 341  

• Юридична особа 2* 

• Юридична особа 3* 

• Юридична особа 4* 

• Юридична особа 5* 

* фінансова порука, солідарна відповідальність з Позичальником, 10 000 000 дол. 
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Опис застави 

Тип застави Опис забезпечення         
Вартість забезпечення згідно 

договору застави, грн 

Нерухомість 
будівля заводу  

загальною площею 33 526 кв м. 
35 872 752  

Нерухомість 
основні засоби заводу 

(газова мережа, тепломережа, підстанція)  
71 666 341  

Обладнання обладнання заводу - 3969 одиниць 1 096 967 

Нерухомість 
двокімнатна квартира 

загальною площею 42 кв. м. 
166 310  

Рухоме майно 
транспортні засоби - 40 одиниць 

(автомобілі, причепи, машини) 
6 993 707    

Детальний опис застави 

 

Балансова вартість твердого забезпечення складає екв. 108 802 370 грн., що покриває 97% від сумарної 
заборгованості по кредиту. 

 


