Відомості
до повідомлення про результати проведення повторного аукціону з продажу частини майна боржника
УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИНАМІКА
КОРПОРЕЙШИН» (код ЄДРПОУ 21852196) в процедурі санації з можливістю зниження початкової вартості:
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Тип публікації:
боржника
Повторний аукціон з продажу майна частинами.
Вид аукціону:
УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
Відомості про боржника:
ТОВАРИСТВО
«ДИНАМІКА
КОРПОРЕЙШИН»
(ПРАТ
«ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН»), код за ЄДРПОУ 21852196
38/5005/10594/2012
Номер справи:
Господарський суд Дніпропетровської області
Найменування господарського суду:
09.03.2017 р. об 11 год. 00 хв.
Дата і час проведення аукціону:
веб-сайту
Дата і час оприлюднення оголошення про 07.02.2017 р. о 16 год. 04 хв. на сторінці офіційного
продаж майна боржника із зазначенням Міністерства
юстиції
України
посилання на таке оголошення (або із http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=40071&v=a2b5d57ff3&t=7;
зазначенням його номера)
07.02.2017 р. о 17 год. 55 хв. на сторінці офіційного
веб-сайту
Вищого
Господарського
суду
України
http://old.minjust.gov.ua/46406?d=40071&v=a2b5d57ff3&t=7.
Місце проведення аукціону:
Відомості про організатора аукціону:

Відомості про ліквідатора:

Перелік майна боржника, який було
запропоновано до продажу:

Результат аукціону

Товарна біржа «Катеринославська» за адресою: м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, 4 поверх, офіс №1.
Товарна біржа «Катеринославська» (код за ЄДРПОУ 23364874),
місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,
пр. Пушкіна, 49, email: tbe@ukr.net, конт.тел. (0562) 366-555, (0562) 320-555, веб-сайт:
www.tbe.com.ua.
Керуючий санацією ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН»
арбітражний
керуючий Чеснова Н.В. (свідоцтво № 609 від
08.04.2013р.), яка діє на підставі ухвали господарського суду
Дніпропетровської області від 09.02.2016 р. по справі
№
38/5005/10594/2012
Лот №1 – Незавершене будівництво літ. АА-3- готовністю 41%;
блок цеху №2 літ.АА1 – 1, аа – 1 – готовністю 47 %; літ. Н –
готовністю 80%.
Місцезнаходження:
Дніпропетровська
обл.,
м.
Дніпро
(Дніпропетровськ), пр. Богдана Хмельницького (вул. Героїв
Сталінграда), буд. 160.
Лот №2 – Головний корпус літ. А-2.
Місцезнаходження:
Дніпропетровська
обл.,
м.
Дніпро
(Дніпропетровськ), пр. Богдана Хмельницького (вул. Героїв
Сталінграда), буд. 158.
Не відбувся

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 частини майна боржника ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» (код ЄДРПОУ
21852196) в процедурі санації з можливістю зниження початкової вартості, який призначено на 09.03.2017 р.,
визнано таким, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь в аукціоні, строк подачі яких закінчився
24.02.2017 р. о 15 год. 00 хв.

