Відомості
до повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна боржника
ТОВ «НВО «ПРОДИС» частинами:
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

06.03.2017 р. об 11 год. 00 хв.

- 06.02.2017 р. о 08 год. 22 хв. на сторінці офіційного вебДата і час оприлюднення
сайту
Вищого
Господарського
суду
України
оголошення про продаж майна
http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=40002&v=de0972222c&t=7.
боржника із зазначенням посилання
- 06.02.2017 р. о 09 год. 38 хв. на сторінці офіційного вебна таке оголошення (або із
сайту
Міністерства
юстиції
України
зазначенням його номера)
http://old.minjust.gov.ua/46406?d=40002&v=de0972222c&t=7.
Товарна біржа «Катеринославська» за адресою:
Місце проведення аукціону:
м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, 4 поверх, офіс №1.
Товарна біржа «Катеринославська» (код за ЄДРПОУ
Відомості про організатора
23364874),
місцезнаходження:
49000,
м.
Дніпро
аукціону:
(Дніпропетровськ), пр. Пушкіна, 49, e-mail: tbe@ukr.net,
tbe2013@mail.ru, конт.тел. (0562) 366-555, (056) 770-02-12, вебсайт: 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.
Майно, яке запропоноване до
Лот №1 – Квартира №1- загальна корисна площа: 41,2
продажу:
м2, житл. площа: 24,3 м2, місцезнаходження майна:
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Радянська, буд. 74а,
кв.1, початкова вартість продажу: 160 804 (Сто шістдесят тисяч
вісімсот чотири) грн., 00 коп. без ПДВ.
Текст повідомлення:
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», аукціон з продажу майна боржника ТОВ «НВО «ПРОДИС» (код ЄДРПОУ 34410637)
частинами, який призначено на 06.03.2017 р., визнано таким, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв
на участь в аукціоні, строк подачі яких закінчився 23.02.2017 р. о 15 год. 00 хв.

