
Оголошення 
для виявлення кандидатури організатора аукціону з 

продажу майна ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів» 
 

Інформація про боржника: 

Відкрите акціонерне товариство «Лисичанський завод гумово-
технічних виробів». 

ЄДРПОУ 05389942. 
Адреса: 93118, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності 

(Орджонікідзе), 128. 
Державна частка у статутному капіталі ВАТ «Лисичанський завод 

ГТВ» становить 50,13 %. 
Органом управління корпоративними правами держави товариства є 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській 
області. 

Основним видом діяльності ВАТ «Лисичанський завод ГТВ» є 
виробництво гумових технічних виробів. 

Ухвалою господарського суду Луганської області від 25.11.2002 було 
порушено провадження у справі № 11/155б про банкрутство ВАТ 
«Лисичанський завод ГТВ». 

Постановою господарського суду Луганської області від 07.07.2011 у 
справі № 11/155б боржника ВАТ «Лисичанський завод ГТВ» визнано 

банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру; постановою Господарського 
суду Луганської області від 02.07.2015 у справі № 11/155б призначено 

ліквідатором - арбітражного керуючого Кириченко Є А. 
 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на 
аукціоні: 

Будівлі та споруди виробничого та невиробничого призначення, 
невиробниче обладнання. 

Більш детально з технічним станом майна, продаж якого 
здійснюватиметься на аукціоні можна ознайомитись безпосередньо на 
підприємстві ВАТ «Лисичанський завод ГТВ». 

 
Вимоги до організатора аукціону: 

Організаторами торгів можуть бути юридичні або фізичні особи, що 
відповідають наступним вимогам: 

- мають, право здійснювати реалізацію майна банкрута шляхом 
проведення аукціонів та електронних торгів та такий вид діяльності 

передбачений установчими документами; 
- наявність досвіду роботи не менше трьох років у цій чи аналогічній 

сфері діяльності; 
- мають власний веб-сайт для проведення електронних торгів, який 

відповідає вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом»; 



- мають у власності або користуванні, належним чином обладнане, 
приміщення для проведення аукціонів/торгів; 

- загальна вартість реалізованого майна підприємств - боржників за 
останній рік діяльності становить не менше 5 000 000,00 (п'ять мільйонів грн. 
00 коп.) гривень. 

- запропонована ним сума винагороди є найменшою. 
 

Для участі претендент повинен подати наступні документи: 
- заяву із зазначенням назви претендента, який виявив бажання бути 

організатором аукціонних торгів, реквізитів (адреси, телефону, телефаксу), 
юридичного статусу організації, складу керівництва (прізвище, посада), 

чисельності працівників, та їх спеціалізації;  
- копії установчих документів, засвідчені підписом керівника та 

затверджені печаткою організації (свідоцтво про реєстрацію, статут, 4 ОПП, 
довідку управління статистики, рішення (наказ) про призначення керівника); 

- довідку із зазначенням адреси веб-сайту для проведення 
електронних торгів; 

- обґрунтовану інформацію, щодо технічних можливостей для 
забезпечення організації реалізації майна в провадженні у справі про 
банкрутство; 

- довідку щодо результатів здійснення діяльності з реалізації майна 
банкрутів шляхом проведення аукціонів/торгів, протягом останнього року та 

відсутності протягом даного періоду під час здійснення такої діяльності 
порушень вимог чинного законодавства; 

- довідку про розмір винагороди за проведення аукціонів;  
- інші документи та довідки (за бажанням претендента). 

У разі подання неповного комплекту документів, чи подання 
документів після встановленого кінцевого терміну або подання 

недостовірних відомостей, заяви на участь не розглядаються. 
Заяви та документи приймаються за адресою: 93118, Луганська обл., 

м. Лисичанськ, вул. Незалежності (Орджонікідзе), 128, ліквідатор               
Кириченко Є.А. 

Контактні тел/факс для довідок: (050) 6940679; (097) 3285421. 

Електронна адреса: kim-lis@ukr.net 
 

Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують їх 
відповідність вимогам: 30.04.2018 року. 


