
Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону  

з продажу майна ПАТ «Іванівський верстатозавод» 

Інформація про боржника: 

Публічне акціонерне товариство «Іванівський верстатозавод», 
ЄДРПОУ 00285735.  

Адреса: 94643, Луганська область, Антрацитівський р-н, смт. 

Іванівка, вул. Октябрьска, 14. 

Державна частка у статутному капіталі ПАТ «Іванівський 
верстатозавод» становить 99,113%. Управління корпоративними 

правами держави товариства здійснює Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по Луганській області.  
Основним видом діяльності ПАТ «Іванівський верстатозавод» є 

виробництво верстатів для оброблення металів.  

Процедуру санації ПАТ «Іванівський верстатозавод» введено 

ухвалою господарського суду Луганської області від 25.04.2002  по 
справі № 10/42б. Ухвалою господарського суду Луганської області від 

26.10.2007 затверджено план санації ПАТ «Іванівський верстатозавод».  

Ухвалою господарського суду Луганської області від 20.02.2009  по 
справі № 10/42б керуючим санацією боржника призначено 

арбітражного керуючого Кулагіна Олега Олександровича.  Ухвалою 

господарського сулу Луганської області від 28.11.2013  затверджено 

зміни та доповнення до плану санації ПАТ «Іванівський 
верстатозавод».  

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюється на 

аукціоні:  

Будівлі та споруди виробничого та невиробничого призначення, 

виробниче та невиробниче обладнання.  

Більш детально з технічним станом майна, продаж якого 
здійснюватиметься на аукціоні, можна ознайомитись безпосередньо на 

ПАТ «Іванівський верстатозавод».  

 

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. 

 

Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що 

підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 08.01.2014. 
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: 

Керуючий санацією Кулагін О.О.  

Поштова адреса: 91053, м. Луганськ, вул. Гражданська, 60.  

Контактні тел./факс для довідок: (0642)  71-12-88. (050) 572-15-20. 
Електронна адреса: 2596008777@mаі1.gov.ua 

 

 
Електронну копію оголошення для виявлення кандидатури 

організатора аукціону надсилаємо на ел. адресу sait@spfu.gov.ua. 
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