
Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону  
з продажу майна ВАТ «Завод «Альбатрос» 

 
Інформація про боржника: 
Відкрите акціонерне товариство «Завод «Альбатрос» (далі – 

ВАТ «Завод «Альбатрос»),  код ЄДРПОУ 14310129, юридична адреса: 98330, 
АР Крим, м. Керч, Iндустрiальне шосе, 6. 

Державна частка у статутному капіталі ВАТ «Завод «Альбатрос» 
становить 93,017 %. Органом управління корпоративними правами держави 
товариства є Регіональне відділення ФДМУ в Автономній республіці Крим та 
місті Севастополі. 

Основний напрямок діяльності - виробництво апаратури для 
приймання, запису та відтворювання звуку i зображення. 

Підприємство не веде господарської діяльності з 2002 року. 
Підприємство розміщено на земельній ділянці  16,7 га.  
Постановою господарського суду АРК від 16.04.2013 по справі № 5002-

17/2349-2006  ВАТ «Завод «Альбатрос» визнано банкрутом та відносно нього 
відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.  

Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Талана Леоніда 
Григоровича (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного 
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 26 від 
08.02.2013). 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюється на 
аукціоні: майно банкрута представляє собою комплекс будівель та споруд, 
віддалений від житлових масивів та від узбережжя, на території комплексу 
знаходяться автодороги, поряд розташована залізнична гілка. Будівлі та 
споруди знаходяться в зруйнованому стані.   

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: 24.07.2013 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 «Завод «Альбатрос» арбітражний керуючий Талан 

Леонід Григорович. 



Поштова адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, а/с 158. 
Контактні телефони для довідок: (056) 370-74-70, (056) 972-53-18. 
е-mail: talan_leonid@mail.ru. 
 


