Відомості
до повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна боржника товариства з
обмеженою відповідальністю «ВІВАТ» частинами:
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу
Тип публікації:
майна боржника
Аукціон з продажу майна боржника частинами
Вид аукціону:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІВАТ», код за
Відомості про боржника:
ЄДРПОУ 23368027
904/10073/14
Номер справи:
Найменування господарського Господарський суд Дніпропетровської області
суду:
Дата
аукціону:

і

час

проведення 28.03.2016 р. об 11 год. 00 хв.

- 24.02.2016 р. о 17 год. 02 хв. на сторінці офіційного вебДата і час оприлюднення
сайту
Міністерства
юстиції
України
оголошення про продаж майна
http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=28570&v=1aeca8f83a&t=7;
боржника із зазначенням посилання
- 25.02.2016 р. о 14 год. 19 хв. на сторінці офіційного вебна таке оголошення (або із
сайту
Вищого
Господарського
суду
України
зазначенням його номера)
http://old.minjust.gov.ua/46406?d=28570&v=1aeca8f83a&t=7.
Товарна
біржа
«Катеринославська»
за
адресою:
Місце проведення аукціону:
м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 49, 4 поверх, офіс №1.
Товарна біржа «Катеринославська» (код за ЄДРПОУ
23364874), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр.
Пушкіна, 49, e-mail: tbe@ukr.net, tbe2013@mail.ru, конт.тел.
(0562) 366-555, (056) 770-02-12, веб-сайт: www.tbe.com.ua.
Ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю
Відомості про ліквідатора:
«ВІВАТ» арбітражний керуючий Шистопал П.М., який діє на
підставі постанови господарського суду Дніпропетровської
області від 21.05.2015 р. №904/10073/14
Майно, яке запропоноване до Лот №1– Будівля та споруди, загальною площею 2 239,3 м2,
місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,
продажу:
вул. Тополина, буд. 6а.
Характеристика майна: Будівля та споруди: Оптова база літ.А-2,
тамбур літ.а9-1, загальною площею 2 239,3 м2, ганки літ. а, а1-а8,
а11, а13, а14, сходи літ. а10, а15, входи в тех. підпіл. літ. а16, а17,
навіси літ. Б, В, Г, Д, Е, сарай (тимчасовий) літ. З-1, огорожі №16, 9, 13, сходи №7, №10, №11, №12, підпірна стінка №8,
мостіння І.
Відбувся
Результат аукціону
Відомості
аукціону:

про

організатора

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», повідомляє, що
аукціон з продажу майна боржника товариства з обмеженою відповідальністю «ВІВАТ» частинами,
проведений 28.03.2016 р., по Лоту №1 відбувся.
Переможцем аукціону по Лоту №1, запропонована ціна продажу в розмірі: 264 609 (Двісті
шістдесят чотири тисячі шістсот дев’ять) грн. 33 коп., без ПДВ.

