
 

 

Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону з 

продажу майна Державної холдингової компанії «Каскад». 

1. Інформація про боржника: 

Державна холдингова компанія «Каскад», ЄДРПОУ 30777667 

Адреса: 03151, Україна, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54.  

Державна частка у статутному капіталі державної холдингової компанії 
«Каскад» становить 100 %. Управління корпоративними правами держави 

товариства здійснює Фонд державного майна України. 

Основними видами діяльності Державної холдингової компанії 

«Каскад» є установлення та монтаж машин і устаткування, холодне 
штампування та лиття, електромонтажні роботи. 

Постановою Господарського суду м. Києва від 18.06.2014 по справі           

№ 28/159-6-50/301-6 введено процедуру ліквідації Державної холдингової 
компанії «Каскад». 

Ліквідатором боржника, постановою Господарського суду м. Києва від 

18.06.2014, призначено арбітражного керуючого Нестеренка Олега 

Анатолійовича (Свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного 
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 15 від 

27.02.2013). 

2. Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься 

на аукціоні: 

Будівлі і споруди виробничого та невиробничого призначення, 

автотранспорт різного роду призначення. 

Більш детально зі складом та технічним станом майна, продаж якого 
здійснюватиметься на аукціоні, можна ознайомитись безпосередньо на                  

ДХК «Каскад». 

3. Вимоги до організатора аукціону: 

• мати право на проведення торгів; 
• мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років; 

• запропонована ним сума винагороди є найменшою.  

Кінцевий термін прийняття заяв та документів: 24 листопада 2014 р. 
Претенденти подають замовнику аукціону документи, зазначені в Порядку 

організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та 

вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які 

належать до сфери управління Фонду державного майна України, та 
господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 

відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації, 

який затверджено наказом ФДМУ від 19.12.2012 № 4009, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України за № 42/22574 від 03.01.2013. 

4. Поштова адреса, на яку подається заява та відповідні документи:  

86110, м. Макіївка, Депутатська буд.166, кв. 61.  

Нестеренко O.A.  



Контактні тел/факс для довідок: (062) 334-97-08, (050) 326-00-68. 

Електронна адреса: oleg.nesterenko@list.ru 
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