Відомості
до повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна боржника
ТОВ «НВО «ПРОДИС» частинами:
Повідомлення про результати проведення аукціону з
Тип публікації:
продажу майна боржника
Аукціон з продажу майна боржника частинами
Вид аукціону:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Відомості про боржника:
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОДИС» (ТОВ
«НВО «ПРОДИС») , код за ЄДРПОУ 34410637
Б26/16-10
Номер справи:
Господарський суд Дніпропетровської області
Найменування господарського
суду:
Дата
аукціону:

і

час

проведення

10.02.2017 р. о 15 год. 00 хв.

- 12.01.2017 р. о 15 год. 57 хв. на сторінці офіційного
Дата і час оприлюднення
веб-сайту
Вищого
Господарського
суду
України
оголошення про продаж майна
http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=39268&v=24c0cd787d&t=7.
боржника із зазначенням посилання
- 12.01.2017 р. о 17 год. 58 хв. на сторінці офіційного
на таке оголошення (або із
веб-сайту
Міністерства
юстиції
України
зазначенням його номера)
http://old.minjust.gov.ua/46406?d=39268&v=24c0cd787d&t=7.
Товарна біржа «Катеринославська», м. Дніпро, пр.
Місце проведення аукціону:
Пушкіна, 49, 4 поверх, офіс №1.
Товарна біржа «Катеринославська» (код за ЄДРПОУ
Відомості про організатора
23364874), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Пушкіна,
аукціону:
49, e-mail: tbe@ukr.net, конт.тел. (0562) 366-555, веб-сайт:
www.tbe.com.ua.
Ліквідатор ТОВ «НВО «ПРОДИС»
арбітражний
Відомості про ліквідатора:
керуючий Чеснова Н.В. (свідоцтво № 609 від 08.04.2013р.), яка
діє на підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської
області від 03.12.2014 р. по справі № Б26/16-10.
Лот №1 – Побутове приміщення №3, промисловий
Майно, яке запропоноване до
майданчик ІІ, місцезнаходження майна по Лоту №1:
продажу:
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, буд. 12б
5.
Лот 2 - – Житловий квартал – Фундаменти будинків
(повний перелік нерухомого майна та його місцезнаходження
наведено в Таблиці №1).
Відбувся
Результат аукціону
Текст повідомлення:
Товарна біржа «Катеринославська» (код ЄДРПОУ 23364874) у відповідності до ч. 7 ст. 69 Закону
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон),
повідомляє, що аукціон з продажу майна боржника ТОВ «НВО «ПРОДИС» частинами, проведений
10.02.2017р., по Лотам №№ 1,2 відбувся.
Переможцем аукціону по Лоту №1 запропонована ціна продажу в розмірі 12 402 (Дванадцять тисяч
чотириста дві) грн. 80 коп., без ПДВ та у відповідності до ч. 1 ст. 71 Закону, були виконані зобов’язання
щодо сплати запропонованої ним ціни у повному обсязі відразу після оголошення його переможцем

аукціону.
Переможцем аукціону по Лоту №2 запропонована ціна продажу в розмірі 464 (Чотириста шістдесят
чотири) грн. 60 коп., без ПДВ та у відповідності до ч. 1 ст. 71 Закону, були виконані зобов’язання щодо
сплати запропонованої ним ціни у повному обсязі відразу після оголошення його переможцем

аукціону.
Перелік нерухомого майна ТОВ «НВО «ПРОДИС (код ЄДРПОУ 34410637) по Лоту №2

№
з/п
1.

Найменування та характеристики на
підставі правовстановлюючих
документів
¼ частина домоволодіння

Місцезнаходження
Дніпропетровська обл., м.
Павлоград, вул. Радянська,
буд. 66

2.

Частина будинку Б: приміщення 2-1, 22, 2-3, 2-4, заг. пл. 42, м2, жит. пл. 27,1
м2, 1/3 частина сараю Ж, вбиральня М,
1/3 частина огорожі № 1-3, що складає
¼ частину домоволодіння

Дніпропетровська обл., м.
Павлоград, вул. Радянська,
буд. 66

3.

Частина будинку Б приміщення 1-2, 1-3,
1-4, 1-5, тамбур б приміщення 1-51,
тамбур б1-приміщення №1-6 заг. пл.
69,8 м2, жит. пл. 45,5 м2, сарай Д,
вбиральня И, частина огорожі № 1-3,
що складає ¼ частину домоволодіння

Дніпропетровська обл., м.
Павлоград, вул. Радянська,
буд. 66

4.

Частина будинку А приміщення №1-1
1-2, 1-3, 1-4, сіні а1 приміщення 1-5, №
1-6 заг. пл. – 66,5 м2, житл. площ. 31,3
м2, сарай В, вбиральня Г, 1/3 частина
сарая Ж, частина огорожи № 1-3 що
складає ¼ частину домоволодіння

Дніпропетровська обл., м.
Павлоград, вул. Радянська,
буд. 66/1

Таблиця №1
Фактичний стан
Нежитловий
фонд.
Майно знаходиться в
районі зносу згідно
рішення виконкому
Павлоградської
міськради.Стіни
відсутні, в наявності
тільки фундамент.
Нежитловий
фонд.
Майно знаходиться в
районі зносу згідно
рішення виконкому
Павлоградської
міськради.
Стіни
відсутні, в наявності
тільки фундамент.
Нежитловий фонд.
Майно знаходиться в
районі зносу згідно
рішення виконкому
Павлоградської
міськради.
Стіни
відсутні, в наявності
тільки фундамент.
Нежитловий
фонд.
Майно знаходиться в
районі зносу згідно
рішення виконкому
Павлоградської
міськради.
Стіни
відсутні, в наявності
тільки фундамент.

