Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК» оголошує 21.08.2015 року
конкурс з реалізації активів, шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим
установам, який проводитиметься на електронному торговому майданчику ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКГ МОНІТОРИНГ», (скорочене офіційне найменування –
ТОВ «АУКЦІОН.ЮА»)
Перелік кредитів, наданих юридичним особам:
№
лота

1081

Право вимоги за кредитним
договором №726-300713 від
30.07.13р. укладеного із
юридичною особою

16167193,78

Сума
гарантій
ного
внеску, грн
1616719,38

1082

Право вимоги за кредитним
договором №623-191012 від
19.10.12р. укладеного із
юридичною особою

18633211,94

1863321,19

1083

Право вимоги за кредитним
договором №154-211008 від
21.10.08р. укладеного із
юридичною особою
Право вимоги за кредитним
договором №433-230611 від
23.06.11р. укладеного із
юридичною особою

5892969,52

589296,95

77649811,23

7764981,12

земельна ділянка загальною площею 0,25 га, кадастровий номер:
4611500000:01:01460006, за адресою :м. Трускавець вул. Мазепи,
48 а;
земельна ділянка загальною площею 1,7908 га кадастровий
номер: 3223186801:13:009:0084, Київська обл., Обухівський район,
Підгірцівська сільська рада
земельна ділянка загальною площею 1,8008
га3223186801:13:011:0027, Київська обл., Обухівський район,
Підгірцівська сільська рада
земельна ділянка загальною площею 4,7948 га,кадастровий номер:
3223186801:13:009:0089, Київська обл., Обухівський район,
Підгірцівська сільська рада
земельна ділянка загальною площею 3,5576 га, кадастровий
номер: 3223186801:13:009:0086 за адресою : Підгірцівської
сільської ради Обухівського району Київської обл;
земельна ділянка загальною площею 6,612 га, кадастровий номер:
3222788200:00:003:0037, за адресою:Червонослобідської сільської
ради Макарівського району.
земельна ділянка загальною площею 48,268 га, кадастровий
номер: 3222788200:00:001:0054, за адресою:Червонослобідської
сільської ради Макарівського району.
земельна ділянка загальною площею 1,340 га, кадастровий номер:
3222788200:00:004:0030 за адресою:Червонослобідської сільської
ради Макарівського району.

Право вимоги за кредитним
договором №504-110112 від
11.01.12р. укладеного із
юридичною особою
Право вимоги за кредитним
договором №437-290611 від
29.06.11р. укладеного із
юридичною особою

21985846,51

2198584,65

земельна ділянка загальною площею34,182 кадастровий номер
3222755100:00:013:0066, Макарівський район, Макарівська
селищна рада

36293913,94

3629391,39

Право вимоги за кредитним
договором №581-070612 від
07.06.12р. укладеного із
юридичною особою

23154650,44

2315465,04

зем. ділянка загальною площею 8,0032 га, кадастровий номер
3223187700:12:028:0015, Київська обл.,Обухівський р-н, с.Старі
Безрадичі
зем. ділянка загальною площею 0,5200 га,кадастровий номер :
2611092001:22:002:0406, с. Паляниця,ур.Вишня Яремчанської
міської ради, Івано-Франківської обл;
зем. ділянка загальною площею 0,9000 га, кадастровий номер:
2611092001:22:002:0538, с. Паляниця, ур.Вишня Яремчанської
міської ради.
зем. ділянка загальною площею 0,6000 га, кадастровий номер:
2611092001:22:002:0539, с. Паляниця, ур.Вишня Яремчанської
міської ради.
нежитлова будівля (житловий котедж № 1), загальною площею
78,7 м. кв, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область,
м. Яремче, с. Поляниця, участок Вишні, будинок 120;

1084

1085

1086

1087

Найменування об’єкта
продажу

Початкова ціна
продажу кредиту,
грн

Забезпечення за кредитом

зем. ділянка-1 загальною площею 6,3730 га, кадастровий номер:
3222755100:00:015:0013, розташовані в Київській області,
Макарівський район, Макарівська селищна рада.
зем. діл.-2 загальною площею 21,7670га, кадастровий номер
3222755100:00:018:0007, розташовані в Київській області,
Макарівський район, Макарівська селищна рада.
Неж.складське прим.заг.пл.234,7 кв.м. Львівська
обл.,м.Трускавець, вул. Мазепи, 48;
зем.ділянка 9,971 га, кадастровий номер : 3222788200:00:003:0035,
Київська обл., Макарівський р-н, Червонобільська сільська рада
зем.ділянка 0,4062 га, кадастровий номер :4611500000:01:014:0005,
Львівська обл., м.Трускавець, вул. Мазепи, 48
Цілісний майновий комплекс, загальною площею 742,2 кв.м., який
зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р.,
с.Ліcарня, Солені млаки урочище, буд б/н

нежитлова будівля (житловий котедж № 4), загальною площею

177,2 м. кв, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська
область, м. Яремче, с. Поляниця, участок Вишні, будинок 120 г
нежитлова будівля (колиба), загальною площею 271,1 м. кв, яка
знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с.
Поляниця, участок Вишні, будинок 120 а.;
земельна ділянка площею 0,1205 га, кадастровий номер:
2611092001:22:002:0409 ділянка розташована в урочищі «Вишні»,
с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської
області;
земельна ділянка площею 0,250 га, кадастровий номер:
2611092001:22:002:0006 ділянка розташована в урочищі «Вишні»,
с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської
області;
земельна ділянка площею 0,4117 га, кадастровий номер:
2611092001:22:002:0540 ділянка розташована в урочищі «Вишні»,
с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської
області;
земельна ділянка площею 0,1000 га, кадастровий номер:
2611092001:22:002:0408 ділянка розташована в урочищі «Вишні»,
с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської
області.,
порука юридичної особи;
депозит юридичної особи.

1088

Право вимоги за кредитним
договором №436-290611 від
29.06.11р. укладеного із
юридичною особою

28229923,03

1089

Право вимоги за кредитним
договором №578-310512 від
31.05.12р. укладеного із
юридичною особою

26611943,06

2661194,31

Право вимоги за кредитним
договором №525-170212 від
17.02.12р. укладеного із
юридичною особою

25330628,78

2533062,88

Право вимоги за кредитним
договором №741-300813 від
30.08.13р. укладеного із
юридичною особою
Право вимоги за кредитним
договором №757-101013 від
10.10.13р. укладеного із
юридичною особою

29377497,12

2937749,71

6907520,40

690752,04

1093

Право вимоги за кредитним
договором №522-160212 від
16.02.12р. укладеного із
юридичною особою

38003056,43

3800305,64

1094

Право вимоги за кредитним
договором №738-220813 від
22.08.13р. укладеного із
юридичною особою
Право вимоги за кредитним
договором №750-200913 від
20.09.13р. укладеного із

17781613,87

1778161,39

2822992,30

1090

1091

1092

1095

6031249,18

603124,92

земельна ділянка площею 39,960 га,кад. номер:
3222755100:00:01360067, Макарівський район, Макарівська
селищна рада;
SKODA SUPERB AMBITION 1,8 2010 р. випуску, реєстраційний
номер ВС1909СІ, кузов № TMBJB43T5BB300202;
VOLVO S 80 2011 р.випуску, реєстраційний номер ВС7325CI,
кузов № YV1AS5250B1144095;
VOLKSWAGEN CARAVELLE 2010 р.в., реєстраційний номер
ВС1910CI, кузов № WV2ZZZ7HZBH045956;
SKODA Octavia Elegance 2,0i 2007р.в., реєстраційний номер
AT5559AM, кузов № TMBBD41Z98B152344
об’єкт незавершеного будівництва адміністративно-виставковий
будинок з магазином та кафе готовністю 18 %, м. Київ, проспект
Повітрофлотський, буд.68 ;
повітряне судно вертоліт Мі-2 UR-CFJ, завод № 5411037119,
аеропорт м. Київ.
головний корпус заводу № 1, в т. ч. сушильне відділення,
формовочне та пресувальне відділення, піч кільцева, сушила
камерні, приміщення димоходу та підтопки літ «М, М1, М2, М3,
М4, М5, М6, М8, М17» загальною площею 12 231,9 кв м;2) будова
дільниці майоліки літ “М7”, площею 174,6 кв м, за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. ІІІ Інтернаціоналу, буд.152
земельна ділянка площею 9,0030 га: Київська обл, Обухівський рн, с. Старі Безрадичі, кадастровий номер 3223187700:12:028:0026

земельні ділянки площею 0,950 га (кадастровий номер
2611092001:22:002:0763), розташовані на території Яремчанської
міської ради Івано – Франківської області, урочище Вишні, с.
Паляниця
площею 0,9163 га (кадастровий номер 2611092001:22:001:0293):
розташовані на території Яремчанської міської ради Івано –
Франківської області, урочище Вишні, с. Паляниця
порука фізичних осіб
корпоративні права
земельна ділянка площею 49,649 га, кадастровий номер
3222788200:00:004:0029: розташована на території
Червонослобідської сільської ради Макарівського р-ну Київської
обл.
земельна ділянка площею 27,2360 га кадастровий номер
3222755100:00:010:0008: розташована на території Макарівської
селищної ради Макарівського р-ну Київської обл
земельна ділянка площею 3,570 га кадастровий номер
3222788200:00:004:0032: розташована на території
Червонослобідської сільської ради Макарівського р-ну Київської

юридичною особою

обл,

1096

Право вимоги за кредитним
договором №85-180208 від
18.02.08р. укладеного із
юридичною особою

29644650,22

2964465,02

1097

Право вимоги за кредитним
договором №524-170212 від
17.02.12р. укладеного із
юридичною особою

21550443,69

2155044,37

земельна ділянка площею 4,502 га кадастровий номер
3222755100:00:010:0012: розташована на території Макарівської
селищної ради Макарівського району Київської області
зем. ділянка загальною площею 9,0035 га, кадастровий номер:
3223187700:12:027:0036 Обухівський район, с. Старі Безрадичі
зем.ділянка загальною площею 2,77 га, кадастровий номер:
3222788200:00:004:0031.за адресою:Київська обл., Макарівський рн, Червонослобідска сільська рада
Головний корпус заводу № 2 літ «И, И1, И2, И3, И4, И8, И9, Й, Ї,
Б9», площею 11 036,7 кв м; масозаготовче відділення літ «М9М12», площею 212,4 кв м; галерея сировини літ «І», площею 144,0
кв м; критий склад глини літ «Л5»; будова гаража літ «Г1, Г2»,
площею 505,6 кв м; бокси в гаражі літ «Ж5», площею 331,2 кв м;
будова ливарної дільниці літ «Ж2», площею 626,0 кв м,
розташовані за адресою: Київська обл, м. Ірпінь, вул. ІІІ
Інтернаціоналу, 152

Детальний опис заставного майна, що включене до складу лотів №№1081-1097, розміщено на сайтах ТОВ «АУКЦІОН.ЮА»–
https://www.aukzion.com.ua та АТ «ЄВРОГАЗБАНК» – http://www.egb.kiev.ua

Лоти №№ 1081-1097 виставляються до продажу на повторний конкурс із зменшенням ціни визначеної замовником на 5%.
Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ, проспект Московський, 16.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на конкурсі, можна з 10.00 до 16.00 год. за їх
місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за номером 044-536-92-11.
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», розміщених на сайті Організатора.
5. Конкурс відбудеться за наявності не менш ніж одного учасника.
6. Крок конкурсу 5 % від початкової ціни лота.
7. Переможець конкурсу зобов'язаний сплатити ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» винагороду за проведення конкурсу.
8. Розмір реєстраційного внеску – 100 грн. 00 коп.
9. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота. Оплата гарантійного внеску здійснюється до 17.00 год
17.08.2015 року.
Організатор конкурсу: ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», код ЄДРПОУ 38811542, тел. (044) 392-19-73, працює щоденно крім
вихідних з 09.00 до 18.00.
Етапи конкурсу:
1. Кваліфікаційний відбір конкурсу. Прийом заяв та конкурсної документації на участь у конкурсі буде
проводитися на веб-сайті Організатора конкурсу: https://www.aukzion.com.ua та в документальному вигляді в ТОВ
«АУКЦІОН.ЮА» починаючи з дня публікації цього оголошення. Разом із заявою про участь у конкурсі подається
конкурсна пропозиція в непрозорому запечатаному конверті з написом «Конкурсна пропозиція». Зразок заяви про участь у
конкурсі з переліком конкурсної документації, що додається до заяви, розміщено на сторінці https://www.aukzion.com.ua.
Кінцевий строк прийняття заявок на участь та оплата реєстраційного внеску до 17.00 год. 17.08.2015 року.
2. Запит цін в рамках конкурсу. Час підтвердження учасниками цінових пропозицій, наданих в запечатаних
конвертах з 10.00 год. до 10.30 год 21.08.2015 року.
3. Електронний аукціон в рамках конкурсу. Час проведення електронного аукціону з 11.00 год. 21.08.2015 року.
Місце проведення конкурсу: https://www.aukzion.com.ua.
Реєстраційні та гарантійні внески учасниками конкурсу вносяться на поточний рахунок ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКГ МОНІТОРИНГ», код ЄДРПОУ 38811542, п/р 26009056105090 у ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК», МФО 380775.

