Інформація про порядок та умови проведення конкурсу
на електронному торговому майданчику ТОВ «УКГ МОНІТОРИНГ»
https://www.aukzion.com.ua
Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ, проспект Московський, 16.
Умови конкурсу:
1. Учасниками конкурсу не можуть бути Кредитні спілки.
2. Переможець конкурсу на підставі протоколу конкурсної комісії укладає договір відступлення прав вимоги за
кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань.
3. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
4. Конкурс проводиться відповідно до «Правил проведення конкурсів з продажу майна неплатоспроможних
банків в електронній формі».
5. Крок конкурсу 5% від початкової ціни лота.
6. Переможець конкурсу зобов'язаний сплатити ТОВ «УКГ МОНІТОРИНГ» винагороду за проведення
конкурсу.
7. Розмір реєстраційного внеску – 100 грн. 00 коп.
8. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
9. Внесення учасниками початкових цінових конкурсних пропозицій, сплата реєстраційного внеску, допуск
учасників до проведення конкурсу здійснюється до 17:00 22 червня 2015 року. Оплата гарантійного внеску
здійснюється до 17:00 24 червня 2015 року.
Організатор конкурсу: ТОВ «УКГ МОНІТОРИНГ», код ЄДРПОУ 38811542, тел. (044) 392-19-73, працює
щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.
Прийом заяв та конкурсної документації на участь у конкурсі (реєстрація учасників) буде проводитися на
веб-сайті Організатора конкурсу: https://www.aukzion.com.ua та в документальному вигляді в ТОВ «УКГ
МОНІТОРИНГ» починаючи з дня публікації цього оголошення.
Кінцевий термін прийому заяв про участь у конкурсі – 22 червня 2015 року, 17:00. Конкурсна пропозиція
подається в запечатаному непрозорому конверті з написом «Конкурсна пропозиція» разом із заявою про участь
у конкурсі. Зразок заяви про участь у конкурсі з переліком конкурсної документації, що додається до заяви,
розміщено на сторінці https://www.aukzion.com.ua.
Конкурс відбудеться за наявності заяв 25 червня 2015 року з 12:30. Електронний запит початкових цінових
конкурсних пропозицій в рамках конкурсу буде проводитися з 10:00 до 11:00 25 червня 2015 року.
Місце проведення конкурсу: https://www.aukzion.com.ua.
Реєстраційні та гарантійні внески учасниками конкурсу вносяться на поточний рахунок ТОВ «УКГ
МОНІТОРИНГ», код ЄДРПОУ 38811542, п/р 26009056105090 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 380775.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на конкурсі, можна з 10.00 до 17.00 год. за їх
місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за номером 044-536-92-11.

Інформація про порядок та умови проведення конкурсу
який проводитиметься Українською універсальною товарною біржою
www.uutb.com.ua
Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ, проспект Московський, 16.
Умови конкурсу:
1. Учасниками конкурсу не можуть бути Кредитні спілки.
2. Переможець конкурсу на підставі протоколу конкурсної комісії укладає договір відступлення прав вимоги за
кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань.
3. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
4. Конкурс проводиться відповідно до «Правил проведення конкурсів з продажу майна неплатоспроможних
банків в електронній формі».
5. Крок конкурсу 5% від початкової ціни лота.
6. Переможець конкурсу зобов'язаний сплатити Українській універсальній товарній біржі винагороду за
проведення конкурсу.
7. Розмір реєстраційного внеску – 609 грн. 00 коп. (з урахуванням ПДВ) за кожний лот.
8. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
9. Внесення учасниками початкових цінових конкурсних пропозицій, сплата реєстраційного внеску, допуск
учасників до проведення конкурсу здійснюється до 15:00 23 червня 2015 року.
Організатор конкурсу: Українська універсальна товарна біржа. Адреса: 03680 м.Київ, пр-т Академіка
Глушкова , 1, павільйон № 6, телефон (044) 596-96-24, www.uutb.com.ua, час роботи з 9.00 до 15.00 год.
Кінцевий термін прийому заяв про участь у конкурсі – 23 червня 2015 року, 17:00. Конкурсна пропозиція
подається в запечатаному непрозорому конверті з написом «Конкурсна пропозиція» разом із заявою про участь
у конкурсі. Зразок заяви про участь у конкурсі з переліком конкурсної документації, що додається до заяви,
розміщено на сторінці www.uutb.com.ua.
Конкурс відбудеться 26 червня 2015 року о 10.00 годині за адресою Виконавця конкурсу: 03680
м.Київ, пр-т Академіка Глушкова , 1, павільйон № 6.
Реєстраційні та гарантійні внески (по кожному лоту окремо) вносяться на разрахунковий рахунок
Української універсальної товарної біржі № 26506010148617 в ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, код
ЄДРПОУ: 32069037.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на конкурсі, можна з 10.00 до 17.00 год. за їх
місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за номером 044-536-92-11

Інформація про порядок та умови проведення конкурсу
на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (м. Київ)
Об’єкти №№1-52 виставляються на повторний конкурс зі зменшенням ціни визначеної замовником на
10%.
Місцезнаходження об’єктів продажу №№1-52: 04073, м. Київ, проспект Московський, 16.
Реєстраційний внесок за подання заяви про участь у конкурсі – 609,00 грн. (шістсот дев’ять гривень 00 копійок),
з урахуванням ПДВ.
Умови конкурсу:
1. Кожний учасник конкурсу укладає договір з товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» про
умови участі в конкурсі та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду за
проведення конкурсу (шляхом вирахування суми із гарантійного внеску переможця конкурсу).
2. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний рахунок товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» №26006562666800 в АТ «УкрСиббанк», МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 32069037.
3. Конкурс проводиться окремо щодо кожного об’єкта продажу.
4. Учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові
установи, крім кредитних спілок).
5. Повторний конкурс щодо об’єктів №№1-52 відбудеться за наявності одного учасника.
6. Крок конкурсу 5% (п’ять відсотків) від початкової ціни.
7. Початкова ціна продажу кожного лоту визначається як більша з поміж двох цін – визначеною замовником і
вищою ціною, запропонованою учасниками конкурсу шляхом надання запечатаних конвертів з письмовими
ціновими конкурсними пропозиціями.
8. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
9. Переможець конкурсу на підставі протоколу конкурсної комісії укладає договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та зобов’язується провести повний розрахунок з АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (ЄДРПОУ:
34693790).
Ознайомлення з майном проводиться за його місцезнаходженням у робочі дні з 10.00 до 17.00.
Місцезнаходження конкурсної комісії: 04073, м. Київ, проспект Московський, 16.
Прийом заяв та конкурсної документації на участь у повторному конкурсі буде проводитись починаючи з
05 червня 2015 року в робочі дні з 09.00 до 17.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00) за адресою м.
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, офіс 11, тел./факс (044) 482-07-42.
Кінцевий термін сплати реєстраційних та гарантійних внесків, прийому заяв, конкурсної документації та
запечатаних конвертів з письмовими конкурсними пропозиціями (за три робочі дні до дати проведення
конкурсу) – 16 червня 2015 року, 17.00.
Конкурсна пропозиція подається на товарну біржу «Універсальна товарно-сировинна біржа» в запечатаному
непрозорому конверті з написом «Конкурсна пропозиція».
Зразок заяви про участь у конкурсі, перелік конкурсної документації та зразок цінової конкурсної пропозиції,
що додається до заяви, розміщено на сторінці http://www.utsb.kiev.ua/ukr/news.
Повторний конкурс відбудеться за наявності заяв 22 червня 2015 року о 12.00 за адресою: 04073, м. Київ,
проспект Московський, 16.
У разі виникнення питань звертатися до служби з організації конкурсу товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, офіс 11, тел./факс (044)
482-07-42, info@utsb.kiev.ua.

