Товарна Біржа «Аукціоніст» оголошує про проведення аукціону з продажу майна.
Дата проведення аукціону: «16» листопада 2020 р. об 11-00 годині.
Адреса проведення аукціону: м. Київ, Спортивна площа № 1А, 12 поверх, вежа Б (БЦ
«Гулівер»).
Лот № 1:
Корпоративні права, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО
ФІРМА «ПІВДЕННА» (ідентифікаційний код: 35654037) номінальною вартістю 988836.61 (дев’ятсот
вісімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять шість) гривень 61 копійка, що складає 89.92 % статутного
капіталу ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (ідентифікаційний
код: 00413251); та корпоративні права ОНОЩУКА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА номінальною вартістю
893.39 (вісімсот дев’яносто три) гривні 39 копійок, що складає 0.08 % статутного капіталу
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (ідентифікаційний код:
00413251). Зазначені корпоративні права (що складають 90 % статутного капіталу) обтяжені
боргами у розмірі 9187538.25 (дев’ять мільйонів сто вісімдесят сім тисяч п’ятсот тридцять вісім)
гривень 25 коп. згідно договору відступлення № 1 від 28.09.2020 року, які повинні бути сплачені
при купівлі цього лоту через аукціон.
Початкова вартість лоту № 1:
1 621 846.38 (один мільйон шістсот двадцять одна тисяча вісімсот сорок шість) грн.
Продавець лоту № 1: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
ТРАНСФЕР
ГРУП",
ідентифікаційний
код
юридичної
особи:
40186572,
місцезнаходження: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А.
Крок аукціону становить – 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок.
Умови проведення аукціону: Аукціон може бути проведений лише при наявності не менше двох
учасників. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості. Під час аукціону
учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни,
піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають
картку учасника аукціону і пропонують свою ціну. Якщо запропонована учасником аукціону ціна є
більша за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану
ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора. Якщо протягом
триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з
третім ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, який запропонував найвищу ціну.
Для участі в аукціоні необхідно подати заявку та сплатити гарантійний внесок у розмірі 5 % від
початкової вартості лоту, без ПДВ, на рахунок організатора аукціону ТБ «Аукціоніст»: код ЄДРПОУ
35010836, № UA233052990000026005036707621 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.
Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10-00 до
15-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.
Останній день прийому заявок – «23» жовтня 2020 р. року до 15-00 год.
Останній день сплати гарантійного внеску - «30» жовтня 2020 р. року до 15-00 год.
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Товарна Біржа «Аукціоніст» оголошує про проведення аукціону з продажу майна.
Дата проведення аукціону: «16» листопада 2020 р. об 11-00 годині.
Адреса проведення аукціону: м. Київ, Спортивна площа № 1А, 12 поверх, вежа Б (БЦ
«Гулівер»).
Лот № 2:
Корпоративні права, що належать Литкіній Вірі Олександрівни номінальною вартістю 52500.00
(п’ятдесят дві тисячі п’ятсот) гривень, що складає 100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО ФІРМА «ПІВДЕННА» (ідентифікаційний код: 35654037).
Зазначені корпоративні права обтяжені боргами у розмірі 32 054 886.83 (тридцять два мільйона
п’ятдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят шість) гривень 83 коп. згідно договору відступлення № 1
від 28.09.2020 року, які повинні бути сплачені при купівлі цього лоту через аукціон.
Початкова вартість лоту № 2:
2 044 777.95 (два мільйона сорок чотири тисячі сімсот сімдесят сім) грн. 95 копійок.
Продавець лоту № 2: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
ТРАНСФЕР
ГРУП",
ідентифікаційний
код
юридичної
особи:
40186572,
місцезнаходження: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А.
Крок аукціону становить – 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок.
Умови проведення аукціону: Аукціон може бути проведений лише при наявності не менше двох
учасників. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості. Під час аукціону
учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни,
піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають
картку учасника аукціону і пропонують свою ціну. Якщо запропонована учасником аукціону ціна є
більша за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану
ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора. Якщо протягом
триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з
третім ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, який запропонував найвищу ціну.
Для участі в аукціоні необхідно подати заявку та сплатити гарантійний внесок у розмірі 5 % від
початкової вартості лоту, без ПДВ, на рахунок організатора аукціону ТБ «Аукціоніст»: код ЄДРПОУ
35010836, № UA233052990000026005036707621 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.
Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10-00 до
15-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.
Останній день прийому заявок – «23» жовтня 2020 р. року до 15-00 год.
Останній день сплати гарантійного внеску - «30» жовтня 2020 р. року до 15-00 год.
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Товарна Біржа «Аукціоніст» оголошує про проведення аукціону з продажу майна.
Дата проведення аукціону: «16» листопада 2020 р. об 11-00 годині.
Адреса проведення аукціону: м. Київ, Спортивна площа № 1А, 12 поверх, вежа Б (БЦ
«Гулівер»).
Лот № 3:
Корпоративні права, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО
ФІРМА «ПІВДЕННА» (ідентифікаційний код: 35654037) номінальною вартістю 237.00 (двісті тридцять
сім) гривень, що складає 1 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛИМАН» (ідентифікаційний код: 32499954), та корпоративні права, що
належать Литкіній Вірі Олександрівні номінальною вартістю 23463.00 (двадцять три тисячі
чотириста шістдесят три) гривні, що складає 99 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛИМАН» (ідентифікаційний код: 32499954). Зазначені
корпоративні права (що складають 100 % статутного капіталу) обтяжені боргами у розмірі 22 366
607.68 (двадцять два мільйона триста шістдесят шість тисяч шістсот сім) гривень 68 коп., згідно
договору відступлення № 1 від 28.09.2020 року, які повинні бути сплачені при купівлі цього лоту
через аукціон.
Початкова вартість лоту № 3:
140 695.38 (сто сорок тисяч шістсот дев’яносто п’ять) грн. 38 копійок.
Продавець лоту № 3: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
ТРАНСФЕР
ГРУП",
ідентифікаційний
код
юридичної
особи:
40186572,
місцезнаходження: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А.
Крок аукціону становить – 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок.
Умови проведення аукціону: Аукціон може бути проведений лише при наявності не менше двох
учасників. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості. Під час аукціону
учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни,
піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають
картку учасника аукціону і пропонують свою ціну. Якщо запропонована учасником аукціону ціна є
більша за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану
ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора. Якщо протягом
триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з
третім ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, який запропонував найвищу ціну.
Для участі в аукціоні необхідно подати заявку та сплатити гарантійний внесок у розмірі 5 % від
початкової вартості лоту, без ПДВ, на рахунок організатора аукціону ТБ «Аукціоніст»: код ЄДРПОУ
35010836, № UA233052990000026005036707621 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.
Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10-00 до
15-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.
Останній день прийому заявок – «23» жовтня 2020 р. року до 15-00 год.
Останній день сплати гарантійного внеску - «30» жовтня 2020 р. року до 15-00 год.
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Товарна Біржа «Аукціоніст» оголошує про проведення аукціону з продажу майна.
Дата проведення аукціону: «16» листопада 2020 р. об 11-00 годині.
Адреса проведення аукціону: м. Київ, Спортивна площа № 1А, 12 поверх, вежа Б (БЦ
«Гулівер»).
Лот № 4:
Корпоративні права, що належать Невреву Кирилу Вікторовичу номінальною вартістю 107500.00
(сто сім тисяч п’ятсот) гривень, що складає 100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРІВЛАД» (ідентифікаційний код: 33988130). Зазначені
корпоративні права обтяжені боргами у розмірі 152 150 342.00 (сто п’ятдесят два мільйона сто
п’ятдесят тисяч триста сорок дві) гривні 00 коп., згідно договору відступлення № 1 від 28.09.2020
року, які повинні бути сплачені при купівлі цього лоту через аукціон.
Початкова вартість лоту № 4:
15 605 929.70 (п'ятнадцять мільйонів шістсот п’ять тисяч дев’ятсот двадцять дев’ять) грн. 70
копійок.
Продавець лоту № 4: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
ТРАНСФЕР
ГРУП",
ідентифікаційний
код
юридичної
особи:
40186572,
місцезнаходження: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А.
Крок аукціону становить – 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок.
Умови проведення аукціону: Аукціон може бути проведений лише при наявності не менше двох
учасників. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості. Під час аукціону
учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни,
піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають
картку учасника аукціону і пропонують свою ціну. Якщо запропонована учасником аукціону ціна є
більша за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану
ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора. Якщо протягом
триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з
третім ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, який запропонував найвищу ціну.
Для участі в аукціоні необхідно подати заявку та сплатити гарантійний внесок у розмірі 5 % від
початкової вартості лоту, без ПДВ, на рахунок організатора аукціону ТБ «Аукціоніст»: код ЄДРПОУ
35010836, № UA233052990000026005036707621 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.
Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10-00 до
15-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.
Останній день прийому заявок – «23» жовтня 2020 р. року до 15-00 год.
Останній день сплати гарантійного внеску - «30» жовтня 2020 р. року до 15-00 год.
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Товарна Біржа «Аукціоніст» оголошує про проведення аукціону з продажу майна.
Дата проведення аукціону: «16» листопада 2020 р. об 11-00 годині.
Адреса проведення аукціону: м. Київ, Спортивна площа № 1А, 12 поверх, вежа Б (БЦ
«Гулівер»).
Лот № 5:
Корпоративні права, що належать STREAMTOWN COMMERCIAL AG номінальною вартістю 74 400.00
(сімдесят чотири тисячі чотириста) гривень, що складає 100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНСТЕР» (ідентифікаційний код: 36849223). Зазначені
корпоративні права обтяжені боргами у розмірі 209 864 554.06 (двісті дев’ять мільйонів вісімсот
шістдесят чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят чотири) гривні 06 коп., згідно договору відступлення № 1
від 28.09.2020 року, які повинні бути сплачені при купівлі цього лоту через аукціон.
Початкова вартість лоту № 5:
5 410 208.96 (п'ять мільйонів чотириста десять тисяч двісті вісім) грн. 96 копійок.
Продавець лоту № 5: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
ТРАНСФЕР
ГРУП",
ідентифікаційний
код
юридичної
особи:
40186572,
місцезнаходження: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А.
Крок аукціону становить – 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок.
Умови проведення аукціону: Аукціон може бути проведений лише при наявності не менше двох
учасників. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості. Під час аукціону
учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни,
піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають
картку учасника аукціону і пропонують свою ціну. Якщо запропонована учасником аукціону ціна є
більша за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану
ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора. Якщо протягом
триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з
третім ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, який запропонував найвищу ціну.
Для участі в аукціоні необхідно подати заявку та сплатити гарантійний внесок у розмірі 5 % від
початкової вартості лоту, без ПДВ, на рахунок організатора аукціону ТБ «Аукціоніст»: код ЄДРПОУ
35010836, № UA233052990000026005036707621 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.
Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10-00 до
15-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.
Останній день прийому заявок – «23» жовтня 2020 р. року до 15-00 год.
Останній день сплати гарантійного внеску - «30» жовтня 2020 р. року до 15-00 год.
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