
Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу 

майна ВАТ «Оріана» 

 

Інформація про боржника:  

 ВАТ «Оріана» (код ЄДРПОУ 05743160); 

 Юридична адреса: 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, 9; 

 Органом управління корпоративними правами ВАТ «Оріана»  держави є  ЦА 
ФДМУ; 

 Напрямки діяльності ВАТ «Оріана» є: виробництво пластмас у первинних 

формах;добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та 
виробництва добрив; виробництво іншої хімічної подукції; 

 Державний пакет акцій становить 100% статутного капіталу.  

 
      Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 16.06.2010 по 

справі № Б-7-11/283 ВАТ «Оріана» визнано банкрутом та введено процедуру 

санації.  

 Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюється на аукціоні: 
нерухоме та рухоме майно – будівлі та споруди виробничого призначення, 

устаткування та транспортні засоби б/в, інші товарно-матеріальні цінності.  

Більш детально з характеристиками та технічним станом майна, що буде 
предметом продажу на аукціоні, можна ознайомитися безпосередньо на 

ВАТ «Оріана» за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, 9. 

 

 Вимоги до організатора аукціону: 

1. організатор повинен мати право на проведення торгів; 

2. організатор повинен мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;  

3. сума запропонованої організатором винагороди є найменшою; 
4. мати технічні можливості із забезпечення організації продажу майна;  

5. не може бути заінтересованою особою стосовно боржника, кредиторів та 

замовника аукціону. 

  

Кінцевий термін прийняття заяв та документів: 25.09.2014. 

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 
Фонду державного майна України від 19.12.12 № 4009. 

 

Поштова адреса, за якою подаються заява та відповідні документи:  
Арбітражному керуючому ВАТ «Оріана» Юрків Володимиру Васильовичу, 

77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, 9; 

Контактний тел. для довідок: (03472)6-24-13; 0984600703;                                  

е-mail: oriana2008@ukr.net. 
 


