
Оголошення для виявлення кандидатури організатора 
аукціону з продажу майна Відкритого акціонерного 

товариства «Житомирський завод хімічного волокна» 

1. Інформація про боржника: 

 

Відкрите акціонерне товариство «Житомирський завод хімічного волокна». 

Юридична адреса: вул. Промислова, 1/154, м. Житомир, 10025. Код ЄДРПОУ: 00206256 

Державна частка у статутному капіталі ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» 

становить 98,29 %. Управління корпоративними правами держави товариства здійснює Фонд 

державного майна України. 

Основним напрямком діяльності Відкритого акціонерного товариства «Житомирський 

завод хімічного волокна» є:  

20.60 — виробництво штучних і синтетичних волокон. 

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 19 березня 2004 року у справі № 

1/5/132 «Б» щодо Відкритого акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного 

волокна» було розпочато процедуру санації. Керуючим санацією ВАТ «Житомирський завод 

хімічного волокна» призначено арбітражного керуючого Головачева Ігоря Миколайовича, 

свідоцтво № 221 від 21 лютого 2013 року. 

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

 

- приміщення цеху витяжки і текстурування; 

- приміщення ткацького цеху; 

- будівля хіміко-прядильного цеху; 

- будівля прядильного цеху № 1 (до складу якого входять Будівля ПЦ № 1 з усіма 

приміщеннями та підвальне приміщення в осях 1-20); 

    - будівля насосного пожежегасіння; 

    - цех трощення і перемотки (ПЦ-2).  

Більш детально з характеристиками та технічним станом майна, що буде предметом 

продажу на аукціоні, можна ознайомитися безпосередньо на території ВАТ «Житомирський 

завод хімічного волокна» за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, 1/154 за попередньою 

домовленістю з керуючим санацією Головачевим І.М. 

3. 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 липня 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 N 42/22574. 

5. Поштова адреса за якою подаються заява та відповідні документи: 

10025, м. Житомир, вул. Промислова, 1/154. 

Керуючий санацією ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» Головачев І.М. 

Контактний телефон: (067) 599-86-01; E-mail: ximvolokno@ukr.net 

mailto:ximvolokno@ukr.net

