Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК» оголошує 01.09.2015
року конкурс з реалізації активів, шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим
фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому майданчику

Товарної біржі «Електронні торги України»
Перелік кредитів, наданих юридичним особам:
№
п/п

Найменування об’єкта
продажу

Початкова
ціна
продажу
кредиту, грн

Сума
гарантій
ного
внеску, грн

Забезпечення за кредитом

2014
18

Право вимоги за кредитним
договором №577-300512 від
30.05.12р. укладеного із
юридичною особою

40553828,14

4055382,81

земельна ділянка загальною площею 34,77 га, кадастровий
номер:3222788200:00:003:0036, Київська обл., Макарівський р-н,
Червонобільска сільська рада;
Літак ЯК-40, заводський номер 9340632, місцезнаходження: КП
Міжнародний аеропорт "Київ".

2014
19

Право вимоги за кредитним
договором №593-130712 від
13.07.12р. укладеного із
юридичною особою

40286146,50

4028614,65

2014
20

Право вимоги за кредитним
договором №633-181212 від
18.12.12р. укладеного із
юридичною особою
Право вимоги за кредитним
договором №565-260412 від
26.04.12р. укладеного із
юридичною особою

19077537,75

1907753,78

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК під номером 1/3, загальною площею
401,5 кв.м., житловою площею 89,7 кв.м., що знаходиться за
адресою: Київська область, Обухівський р-н,
с. Конюша, вул. Конюша;
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК під номером 1/6, загальною площею
396,2 кв.м., житловою площею 99,3 кв.м., що знаходиться за
адресою: Київська область, Обухівський р-н,
с. Конюша, вул. Конюша;
земельна ділянка площею 39,8360 га, кадастровий номер
3222755100:00:015:0012, розташована : Київська обл.,
Макарівський р-н, Макарівська селищна рада
нежилий будинок, площею 1 165,10 кв.м, який розташований за
адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32 літера Є.

81599296,86

8159929,69

2014
26

Право вимоги за кредитним
договором №661-040313 від
04.03.13р. укладеного із
юридичною особою

68355861,46

6835586,15

2014
22

Право вимоги за кредитним
договором №565-260412 від
26.04.12р. укладеного із
юридичною особою
Право вимоги за кредитним
договором №450-140711 від
14.07.11р. укладеного із
юридичною особою

78230690,07

7823069,01

207125648,1
0

20712564,81

Право вимоги за кредитним

73369645,67

7336964,57

2014
21

2014
26

2014

квартира заг.пл. 81,9 кв.м №108, м. Київ, вул. Срібнокуільська,
буд. 20;
нежиле приміщення (автосалон) загальною площею 876,5 кв. м.,
що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. В. Липинського, 60
виробничо-побутовий корпус (літ "М-1") загальною площею 242,0
кв. м., будівля сервісного центру (літ "К-2") загальною площею
2989,6 кв. м.; гаражні бокси (літ «О-1») загальною площею 658,8
кв. м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул.
Пластова, буд. 2
автомобіль марки LAND ROVER DEFENDER 90 2/4, 2009р.в.,
кузов № SALLDVAS89A774567;
автомобіль марки LAND ROVER FREELANDER, 2011 року
випуску, номер ВС1577СК, кузов № SALFA2BB8BH242100,
автомобіль марки VOLVO C30, 2009 р.в., реєстраційний номер
ВС1599СК, кузов кузов № YV1MK3859A2175372;
частка (100%) у статутному капіталі ПРИВАТНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ТРІСТАР АВТО", що складає 13 500 000,00
гривень
нежилі приміщення №1 по №7 (груп прим №1), №1,2,3 (груп прим
№2) з №1 по №7 (груп прим №4) загальною площею 236,30 кв.м,
за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32 (літ Д);
будівля спального корпусу, площею 2001,60 кв.м. Львівська
область, м.Трускавець,вул. Суховоля 67;
земельна ділянка площею 1,0455 га, кадастровий номер :
4611500000:02:001:0015, Львівська область, м.Трускавець,вул.
Суховоля 67.
нежиле приміщення № 16, площею 976,3 кв. м, за адресою: м.
Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, (3-й поверх).

будівля готельного комплексу №4 ( літера 7 А) заг.площею 6 208,2
кв.м, що знаходиться за адресою: Львівська обл.. м. Трускавець,
вул.Суховоля, буд 65;
зем.ділянка загальною площею 2,1472 га кадастровий номер:
46111500000:02:001:0008, м. Трускавець, вул. Суховоля, 65,
Львівської обл;
(торгове) нежиле приміщення № 164 (в літ. А), площею 729,90

23

договором №724-290713 від
29.07.13р. укладеного із
юридичною особою

м.кв., за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72;
(торгове) нежиле приміщення № 164 а (в літ. А), площею 35,30
м.кв., за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72

2014
26

Право вимоги за кредитним
договором №559-190412 від
19.04.12р. укладеного із
юридичною особою

207711404,9
2

20771140,49

2014
26

Право вимоги за кредитним
договором №697-300513 від
30.05.13р. укладеного із
юридичною особою

96414770,30

9641477,03

2014
24

Право вимоги за кредитним
договором №506-130112 від
13.01.12р. укладеного із
юридичною особою

47516889,04

4751688,9

2014
25

Право вимоги за кредитним
договором №434-240611 від
24.06.11р. укладеного із
юридичною особою

99079385,77

9907938,58

нежитлова будівля загальною площею 7 228,6 кв.м, що
знаходяться за адресою: Львівська обл.. м. Трускавець, вул.
Суховоля, буд 63 «Б». Опис об’єкта: нежитлова будівля «SPAWellnes» центр з басейнами (літера № за планом земельної
ділянки А2).
земельна ділянка площею 0,0934 га, кадастровий номер:
4611500000:02:001:0006, за адресою: Львівська обл., м.
Трускавець, вул. Суховоля, буд. 63;
спальний корпус санаторію «Женева», 5 А, загальною площею 2
451,80 кв.м, за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул.
Суховоля, буд. 63.
земельна ділянка, 22,518 га,кадастровий номер:
3222755100:00:019:0009, Макарівський район, Макарівська
селищна рада;
земельна ділянка площею 26,1300 га, кад.
номер:3222755100:00:027:0010, Макарівський район, Макарівська
селищна рада ;
Нежиле приміщення № 32 (в літ. А) загальною площею 96,40
кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Франка Івана,
буд. 27/31;
1) земельна ділянка загальною площею 4,6187 га, кадастровий
номер: 3223186800:05:007:0024; Адреса:території Підгірцівської
сільської ради Обухівського району Київської області в с. Підгірці,
вул. Лісова
2) земельна ділянка загальною площею 6,1681 га, кадастровий
номер: 3223186800:05:007:0027; Адреса:території Підгірцівської
сільської ради Обухівського району Київської області в с. Підгірці,
вул. Лісова
3)земельна ділянка загальною площею 1,5806 га, кадастровий
номер: 3223186800:05:005:0061; Адреса:території Підгірцівської
сільської ради Обухівського району Київської області в с. Підгірці,
вул. Лісова
4) земельна ділянка загальною площею 0,9554 га, кадастровий
номер: 3223186800:05:005:0062; Адреса:території Підгірцівської
сільської ради Обухівського району Київської області в с. Підгірці,
вул. Лісова
Адміністративно-складський корпус (склади, корпуса), площею
19 174,9 кв. м., за адресою: Львівська обл., м. Сокаль, вул.
Яворницького, буд. 105;
Нежиле приміщення комунальної власності загальною площею 1
294,80 кв. м., що становить 64/100частини від нежилих приміщень
в будинку площею 2 012,1 кв.м, які розташовані за адресою: м.
Київ, вул. Б. Хмельницького / І. Франко, буд. 31/27 літера А.

Перелік майна, що включене до складу лотів №201418-201426, початкова ціна майна та розмір гарантійного внеску по кожному лоту окремо,
що складає 10% (десять відсотків) від ціни визначеної банком, розміщено на сайтах товарної біржі «Електронні торги України» –
https://ubiz.com.ua та АТ «ЄВРОГАЗБАНК» – http://www.egb.kiev.ua

Об’єкти №№201418-201426 виставляються на повторний конкурс зі зменшенням ціни визначеної замовником на 5%.

Місцезнаходження лотів: м. Київ, проспект Московський, 16.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до 17.00 год. за їх
місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за номером (044)536-92-11.
Умови продажу:
Кожний учасник аукціону, який реєструється на аукціоні приймає “Правила проведення торгів (аукціону) з
продажу майна банків щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення
процедури ліквідації” та умови Публічного договору з учасником аукціону, тексти яких розміщенні на веб-сайті
Організатора аукціону. Переможець зобов’язаний сплатити ТБ «Електронні торги України» винагороду за
проведення аукціону.
1. Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аукціоні - 500,00 грн. (П’ятсот одна грн. 00 копійок), без
ПДВ.
2. Розмір гарантійного внеску - 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота.
3. Торги щодо лотів №№ 201418-201426 відбудуться за наявності двох учасників.
4. Реєстраційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ТБ «Електронні торги
України»: код ЄДРПОУ 25219107, п/р 26005010084881 в ПАТ КБ «Державний експортно-імпортний банк
України», МФО: 322313.
5. Засоби платежу - грошові кошти в національній валюті України.

6. Крок аукціону - 5% від початкової ціни лота.
7. Усі витрати, пов'язані з реєстрацією договору купівлі-продажу, покладаються на покупця - переможця
аукціону.
Організатор аукціону: ТБ “Електронні торги України”, ЄДРПОУ: 25219107, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного
буд. 7 оф. 3, тел. (044) 537-22-82, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.
8. Кінцевий термін прийому заяв про участь у конкурсі, сплата реєстраційного та гарантійного внеску –
26 серпня 2015 року, 17.00. Зразок заяви про участь у конкурсі з переліком конкурсної документації, що
додається до заяви, розміщено на сторінці www.ubiz.com.ua.
9. Внесення учасниками початкових цінових конкурсних пропозицій, допуск учасників до проведення конкурсу
здійснюється по 17:00 28 серпня 2015 року.
10.Конкурс відбудеться за наявності заяв 01 вересня 2015 року о 10.00. Місце проведення конкурсу:
www.ubiz.com.ua

