Відомості
до повідомлення про результати проведення повторного аукціону з продажу майна боржника фізичної
особи-підприємця Паршутіної Ірини Валеріївни частинами з можливістю зниження початкової вартості:
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу
Тип публікації:
майна боржника
Повторний аукціон з продажу майна частинами
Вид аукціону:
Фізична особа-підприємець Паршутіна Ірина Валеріївна,
Відомості про боржника:
РНОКПП 2762916487
904/9463/15
Номер справи:
Господарський суд Дніпропетровської області
Найменування господарського суду:
27.12.2016 р. об 11 год. 00 хв.
Дата і час проведення аукціону:
28.11.2016 р. о 16 год. 29 хв. на сторінці офіційного
Дата
і
час
оприлюднення
оголошення про продаж майна боржника веб-сайту
Вищого
Господарського
суду
України
із зазначенням посилання на таке http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=37813&v=0b68223186&t=7;
оголошення (або із зазначенням його
29.11.2016 р. о 09 год. 25 хв. на сторінці офіційного
номера)
веб-сайту
Міністерства
юстиції
України
http://old.minjust.gov.ua/46406?d=37813&v=0b68223186&t=7..
Товарна біржа «Катеринославська» за адресою: м. Дніпро, пр.
Місце проведення аукціону:
Пушкіна, 49, 4 поверх, офіс №1.
Товарна біржа «Катеринославська» (код за ЄДРПОУ
Відомості
про
організатора
аукціону:
23364874), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, email: tbe@ukr.net, конт.тел. (0562) 366-555, веб-сайт: www.tbe.com.ua.
Ліквідатор фізичної особи-підприємця Паршутіної Ірини
Відомості про ліквідатора:
Валеріївни арбітражний керуючий Палкін Андрей Юрійович
(Свідоцтво №106 від 04.02.2013р.), який діє на підставі постанови
господарського суду Дніпропетровської області від 17.11.2015 р.
№904/9463/15
Лот №1 - Виробниче обладнання боржника фізичної особиПерелік майна боржника, що було
запропоновано до продажу на аукціоні:
підприємця Паршутіної І.В. (РНОКПП 2762916487) (повний перелік
наведено в Таблиці №1);
Лот №2 - Автомобіль MAN 19403, бортовий–С, 1998 р.в.,
реєстраційний №АЕ4017АХ;
Лот №3 - Автомобіль MAN 14264, платформа–С, 1997 р.в.,
реєстраційний №АЕ1792АО;
Лот №4 - Причіп-фургон-E LANGFELD, 1997 р.в.,
реєстраційний №АЕ8098ХХ;
Лот №5 - Причіп-бортовий-E SPERMANN LT93.12, 1997 р.в.,
реєстраційний №АЕ6508ХХ.
Не відбувся
Результат аукціону

Текст повідомлення:
Повідомлення про визнання аукціону таким, що не відбувся
Товарна біржа «Катеринославська» (код ЄДРПОУ 23364874) повідомляє про те, що у відповідності
до частини 1 статті 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом», повторний аукціон з продажу майна боржника фізичної особи-підприємця Паршутіної Ірини
Валеріївни (РНОКПП 2762916487) частинами з можливістю зниження початкової вартості, який
призначено на 27.12.2016 р., визнано таким, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь в
аукціоні, строк подачі яких закінчився 16.12.2016 р. о 15 год. 00 хв.
Перелік виробничого обладнання боржника
Фізичної особи-підприємця Паршутіної І.В. (РНОКПП 2762916487) по Лоту №1
№
з/п
1

2
3
4

Найменування
Прес серія РМС 185Т 6500х1400, додаткове оснащення до
преса: електронна система управління температурним
режимом
Бойлер 24кВт
Пінозаливочна машина моделі «Канон А – Компакт
100 FC»
Агрегат профілірування холодногнутих профілів

Таблиця №1
Рік випуску
Кількість
2007

1

2007
2007

1
1

2008

1

5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15

Прес механічний неелектричний «ПРВ-6», б/в
Прес механічний неелектричний «ПРВ-6», б/в
Прес механічний неелектричний «ПРВ-3», б/в
Пилярний верстат для різання мінеральної вати на панелі, б/в
Верстат для виробництва плитки для стелі (комплектація):
1)
автомат
для
вакуумформовки
+
дробівка;
2) пакувальний стіл; 3) термоусадочний автомат; 4) ЗІПи
(ножі, нагрівачі); 5) Стельні форми.
Верстат для виробництва плитки для стелі (комплектація):
1)
автомат
для
вакуумформовки
+
дробівка;
2) пакувальний стіл; 3) термоусадочний автомат; 4) ЗІПи
(ножі, нагрівачі); 5) Стельні форми.
Верстат для виробництва плитки для стелі (комплектація):
1)
автомат
для
вакуумформовки
+
дробівка;
2) пакувальний стіл; 3) термоусадочний автомат; 4) ЗІПи
(ножі, нагрівачі); 5) Стельні форми.
Верстат для виробництва багета
Верстат для виробництва багета
Верстат для виробництва багета
Винтовий повітряний компресор ES 75/7,5 EANA

2007
2007
2007
2007
2006

1
1
1
1
1
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1

2004

1

2004
2004
2004
2004

1
1
1
1

