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В провадженні Господарського суду Одеської області знаходиться справа за заявою
кредитора ВАТ «Одесагаз» до боржника ПАТ «Одеська ТЕЦ» про визнання банкрутом №
17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010.
Постановою Господарського суду Одеської області від 13.12.2016 року ПАТ
«Одеська ТЕЦ» було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12
місяців.
Відповідно до Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах
про банкрутство та вимоги 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, затвердженого Наказом Фонду державного майна
України 19.12.2012 № 4009, замовник, а саме ліквідатор, не пізніше ніж за три місяці до
дати проведення аукціону надсилає до Фонду для розміщення на його офіційному веб-сайті
та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (за наявності) відповідне оголошення, яке
Фонд державного майна розміщує на офіційному власному веб-сайті для виявлення
кандидатур організатора аукціону протягом п'яти днів з дня його надходження за умови
надання замовником у повному обсязі необхідної інформації.
Враховуючи викладене, публікуємо наступне оголошення для виявлення кандидатур
організатора аукціону.
1. Інформація про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні.
Публічне акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ», код ЄДРПОУ 05471158
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Церковна, 29
Основним напрямком діяльності ПАТ «Одеська ТЕЦ» є виробництво теплової та
електричної енергії.
Державна частка в статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ»
складає 99,989%
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.06.2001 року було порушено
провадження по справі про визнання ДП «Одеська ТЕЦ» (ПАТ «Одеська ТЕЦ» є
правонаступником ДП «Одеська ТЕЦ») банкрутом.
Постановою Господарського суду Одеської області від 13.12.2016 року в справі № 17-2-1-75-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 ПАТ «Одеська ТЕЦ» було визнано банкрутом та відкрито
ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатора Лахненко Євгенія
Миколайовича.
2. Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюється на аукціоні.
Цілісний майновий комплекс боржника, у складі нерухомого майна – виробничих будівель
та споруд; обладнання, що використовувалось для виробництва теплової та електричної
енергії; інші товарно-матеріальні цінності.

Місцезнаходження майна, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні: м. Одеса, вул.
Церковна, 29; м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 70; м. Одеса, вул. Хлібна гавань, 4;
м. Одеса, вул. Гефта, 2
Більш детальну інформацію щодо характеристики, складу та стану майна, продаж якого
здійснюватиметься на аукціоні, можна отримати у ліквідатора банкрута Лахненка Євгенія
Миколайовича.
3. Вимоги до організатора аукціону.
- організатор аукціону має бути юридичною особою, що зареєстрована у встановленому
діючим законодавством України порядку та мати право на проведення торгів у
встановленому законом порядку;
- організатор аукціону повинен мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;
- запропонована сума винагороди організатором аукціону має бути є найменшою;
- мати технічні можливості для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення
аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу);
4. Для визначення організатором аукціону заявники подають замовнику – ліквідатору
ПАТ «Одеська ТЕЦ» Лахненко Є.М. в строк та за поштовою адресою, вказаному в
оголошенні, наступні документи.
1) заяву про виконання функцій організатора аукціону, із зазначенням відомостей
про заявника:
- повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код за ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття
реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма;
місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби
зв’язку; прізвище, ім’я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника
податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з
третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;
2) копії установчих та інших документів, відповідно до яких заявник має право
проводити аукціони;
3) довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні
можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення
аукціону;
4) довідку, підписану керівником юридичної особи, що містить перелік проведених
заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду у цій сфері не менше трьох років.
У разі подання неповного комплекту документів, або подання документів з
порушенням вимог, передбачених у пункті 4 цього Оголошення, або подання документів
після встановленого кінцевого терміну, або подання недостовірних відомостей заява про
виконання функцій організатора аукціону залишається без розгляду, про що замовник
листом повідомляє заявника.
5. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі та документів, що
підтверджують відповідність юридичних осіб, що виявили намір взяти участь у
конкурсі встановлення вимогам.
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6. Поштова адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі та документи, що
підтверджують відповідність заявників встановленим вимогам.
65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, арбітражному керуючому – ліквідатору ПАТ «Одеська
ТЕЦ» Лахненко Є.М.
7. Контактні телефони для довідок.
048-738-62-51; 097 097 00 70
Ліквідатор ПАТ «Одеська ТЕЦ» Є.М. Лахненко

