
 

Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону  

з продажу майна ВАТ «Селезенівське» 
 

Інформація про боржника: 

Відкрите акціонерне товариство «Селезенівське» (далі – 

ВАТ «Селезенівське»),  код ЄДРПОУ 23572087, юридична адреса: 09000, 

Київська обл., Сквирський р-н, с. Селезенівка. 
Державна частка у статутному капіталі ВАТ «Селезенівське» становить 

100,00 %. Органом управління корпоративними правами держави товариства 

є Регіональне відділення ФДМУ Київської області. 
Основний напрямок діяльності – змішане сільське господарство. 

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.10.2002 

порушено провадження у справі № 181/11б-02 про банкрутство 

ВАТ «Селезенівське». 
Постановою  господарського суду Київської області від 15.01.2010 у 

справі  № 181/11б-02  боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну 

процедуру.  
Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Сінєльнікова 

Валерія Васильовича (Свідоцтво про право на здійснення діяльності 

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 

ліквідатора) № 296 від 25.02.2013). 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюється на 

аукціоні: будівлі та майно, зокрема: зерносховища, автогаражі, стоянка на 12 

комбайнів, мехмайстерня на 20 тракторів, склад запасних частин, заправочна 
колонка, контора, кузня, автовагова, корівники, свинарники і т.ін. 

Більш детально з технічним станом майна, продаж якого 

здійснюватиметься на аукціоні, можна ознайомитись безпосередньо на 

території ВАТ «Селезенівське»  за адресою: Київська область, Сквирський 
район, селе Селезенівка.  

Вимоги до організатора аукціону: 

1. Мати право на проведення торгів; 

2. Мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років; 
3. Запропонована ним сума винагороди є найменшою. 

 

Кінцевий термін прийняття заяв та документів: 29.05.2014 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 Фонду державного майна України 
від 19.12.12 № 4009. 

Поштова адреса, за якою подаються заява та відповідні документи: 



Ліквідатор ВАТ «Селезенівське» арбітражний керуючий Сінєльніков 

Валерій Васильович. 

Поштова адреса: 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання, 7-А, офіс 325. 

 
Контактні телефони для довідок: (067) 404-64-72 

е-mail: 2391515059@mail.gov.ua 

 

 

 


