
Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна  

ВАТ «Мереф'янський механічний завод» 

 

1. Інформація про боржника: 
 

Відкрите акціонерне товариство «Мереф'янський механічний завод» (далі - ВАТ 

«Мереф'янський механічний завод»), код ЄДРПОУ 21179210. 

Юридична адреса: провулок Яковівський, 10, м. Мерефа, Харківський район, 

Харківська область, 62472. 

Державна частка у статутному капіталі ВАТ «Мереф'янський механічний завод» 

становить 99,9%. Органом уповноваженим управляти державними корпоративними 

правами товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області. 

Основний напрямок діяльності – виробництво автомобільного і тракторного 

енергоустаткування та приладів. 

Постановою господарського суду Харківської області від 25.12.2013 по справі № Б-

39/148-04 про банкрутство ВАТ «Мереф'янський механічний завод» визнано банкрутом та 

відкрито ліквідаційну процедуру. 

Ліквідатором товариства призначено арбітражного керуючого Бідну Оксану 

Іваніну (Свідоцтво № 938 від 04.04.2013року). 
 

2. Характеристика майна боржника: 
 

- будівлі та споруди виробничого та невиробничого призначення; 

- обладнання; 

- інші товарно-матеріальні цінності. 

Більш детально з характеристиками та технічним станом майна, що буде 

предметом продажу на аукціоні, можна ознайомитися безпосередньо на території ВАТ 

«Мереф'янський механічний завод» за адресою: провулок Яковівський, 10, м. Мерефа, 

Харківський район, Харківська область, за попередньою домовленістю з ліквідатором 

Бідною О. І.  
 

3. Вимоги до організатора аукціону: 
 

1. Організатор повинен мати право на проведення торгів; 

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

3. Запропонована організатором сума винагороди є найменшою. 
 

4. Кінцевий термін подання заяв та документів: 
 

Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що 

підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 07 серпня 2015 року 
 

Претенденти подають замовнику аукціону документи, зазначені в Порядку 

організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимог до їх 

організаторів стосовно 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 грудня 

2012 року № 4009. 
 

Поштова адреса, за якою подаються заява та відповідні документи: 

 

Ліквідатор ВАТ «Мереф'янський механічний завод» арбітражний керуючий Бідна Оксана 

Іваніна. 

Поштова адреса: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1  

Контактний телефон для довідок: (067) 321-00-99, (067) 540-15-39. 


