Відомості
до повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна боржника
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФРОСТРЕЙН» частинами:
Тип публікації:
Вид аукціону:
Відомості про боржника:
Номер справи:
Найменування господарського суду:
Дата і час проведення аукціону:
Дата
і
час
оприлюднення
оголошення про продаж майна боржника
із зазначенням посилання на таке
оголошення (або із зазначенням його
номера)
Місце проведення аукціону:
Відомості
аукціону:

про

організатора

Відомості про ліквідатора:
Майно,
продажу:

що

запропоновано

Результат аукціону

до

Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу
майна боржника
Аукціон з продажу майна боржника частинами
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФРОСТРЕЙН», код за
ЄДРПОУ 20205603
904/7045/15
Господарський суд Дніпропетровської області
13.07.2016 р. об 11 год. 00 хв.
- 10.06.2016 р. о 16 год. 35 хв. на сторінці офіційного веб-сайту
Вищого
Господарського
суду
України
http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=32457&v=72f58bde8b&t=7;
- 13.06.2016 р. о 10 год. 13 хв. на сторінці офіційного веб-сайту
Міністерства
юстиції
України
http://old.minjust.gov.ua/46406?d=32457&v=72f58bde8b&t=7.
Товарна біржа «Катеринославська» за адресою: м. Дніпро
(Дніпропетровськ), пр. Пушкіна, 49, 4 поверх, офіс №1.
Товарна біржа «Катеринославська» (код за ЄДРПОУ
23364874), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро (Дніпропетровськ),
пр. Пушкіна, 49, e-mail: tbe@ukr.net, tbe2013@mail.ru, конт.тел.
(0562) 366-555, (0562) 320-555, веб-сайт: www.tbe.com.ua
Ліквідатор ПП «ФРОСТРЕЙН» голова ліквідаційної комісії
Коляда О.О., яка діє на підставі постанови господарського суду
Дніпропетровської області від 27.08.2015 р. №904/7045/15
Лот №2 – Право вимоги за дебіторською заборгованістю до
СП з ІІ ТОВ «Кипарис» (код ЄДРПОУ 24604984, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Святослава Хороброго
(Чкалова), буд. 12) у розмірі грошових коштів в сумі 22 500 000,00
грн.
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», аукціон з
продажу майна боржника ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФРОСТРЕЙН» (код ЄДРПОУ 20205603)
частинами по Лоту №2, який призначено на 13.07.2016 р., визнано таким, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю
заяв на участь в аукціоні, строк подачі яких закінчився 29.06.2016 р. о 15 год. 00 хв.

