
Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону  

з продажу майна ВАТ «Чорнорудка» 

Інформація про боржника: 

Відкрите акціонерне товариство «Чорнорудка» (далі – 
ВАТ «Чорнорудка»),  код ЄДРПОУ 00729345, юридична адреса: 13621, 

Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Жовтневе, вул. Шкільна, 1.  

Державна частка у статутному капіталі ВАТ «Чорнорудка» становить 

100 %. Органом управління корпоративними правами держави товариства є 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській 

області.  

Основний напрямок діяльності згідно із статутом ВАТ «Чорнорудка» – 
вирощування зернових та технічних сільськогосподарських культур 

продовольчого, фуражного та технічного напрямків. 

Підприємство не веде виробничої діяльності з 2006 року. 

ВАТ «Чорнорудка» має на балансі нерухомість, яка підлягає продажу і 
розміщена на 5,9 га та сад, площа якого становить 16,0 га.  

Постановою господарського суду Житомирської області від 29.05.2013 

по справі № 4/6-Б  ВАТ «Чорнорудка» визнано банкрутом та відносно нього 
відкрито ліквідаційну процедуру.  

Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Шведюк Людмилу 

Петрівну (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного 

керуючого (розпорядника майна, ліквідатора) № 1182 від 16.07.2013). 
 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюється на 

аукціоні: будівлі (будинок механізатора, авто гараж, свинарники, 
зерносклади, інша нерухомість), які знаходяться в незадовільному, 

непридатному для використання  стані та сад. 

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: 05.09.2013 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 «Чорнорудка» арбітражний керуючий Шведюк 

Людмила Петрівна. 



Поштова адреса: 13621, Житомирська обл., Ружинський р-н,  

с. Жовтневе, вул. Шкільна, 1.  

Контактний телефон для довідок: (067) 94-77-608. 

е-mail: lyudmila_shvedyuk@mail.ru 
 

 


