
Оголошення для виявлення кандидатури організатора 

аукціону з продажу майна Спільного українсько-російського 

підприємства з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ 

«Укрсибтрансавіа» 

1. Інформація про боржника: 

Державна частка у статутному капіталі Спільного українсько-російського 

підприємства з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Укрсибтрансавіа» (далі – 

ЗАТ «Укрсибтрансавіа» становить 50%. Органом управління корпоративними 

правами держави товариства є Фонд державного майна України. 

Підприємство уособлює собою склад паливно-мастильних матеріалів 

потужністю до 100,0 тисяч тон на рік з обладнанням та інфраструктурою. 

Підприємство знаходиться на території Державного підприємства «Антонов» (смт. 

Гостомель, Київська обл., вул. Автошляхова, 1а). 

Постановою Господарського суду Київської області від 11.02.2015 у справі 

№ 53/14б-03/2/11 ЗАТ «Укрсибтрансавіа» визнано банкрутом, розпочато 

ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого 

Демчука О. М.(свідоцтво № 322 від 22 лютого 2013 року). 

2. Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюється на 
аукціоні: 

 
будівлі, споруди. 
Більш детально з характеристиками та технічним станом майна, продаж якого 

здійснюватиметься на аукціоні, можна ознайомитися безпосередньо на ЗАТ 
«Укрсибтрансавіа» за адресою: смт. Гостомель, Київська обл., вул. Автошляхова, 1а. 

 
 Вимоги до організатора аукціону: 

 
• мати право на проведення торгів; 
• мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років; 
• запропонована ним сума винагороди є найменшою. 

4. Кінцевий термін подання заяв та документів: 
 
Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують їх 

відповідність встановленим вимогам: 17 серпня 2015 року. 
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 грудня 2012 p. N 4009, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03 січня 2013 р. за № 42/22574. 

5. Поштова адреса за якою подаються заява та відповідні документи: 
03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 106/2 кв. 12.  

Ліквідатор – арбітражний керуючий Демчук О.М. (+38-067-380-44-50), е-mail: 

d02031@gmail.com. 


