№
лоту

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ПРАЙМБАНК», оголошує аукціон в електронній формі на Українській універсальній біржі з продажу активів , що обліковуються на
балансі банку:

1

2

3

4

Найменування
Нежиле приміщення: м. Київ, провулок Лабороторний, 24,
реєстраційний номер : 31490337, загальною площею - 73 кв.
м. Додаткове обладнання: меблі - 166шт., банківське
обладнання - 28шт., інші осн. засоби - 120шт., у т.ч.
Нежиле приміщення: м. Київ, провулок Лабороторний, 24,
реєстраційний номер : 31490337, загальною площею - 73 кв. м.
Додаткове обладнання: меблі - 166шт., банківське обладнання
- 28шт., інші осн. засоби - 120шт, згідно переліку, що
додається.
Меблі - 35шт.; Банківське обладнання- 9шт.; Сейфи - 5шт.;
Комп'ютерна техніка -15шт; Телефони - 5шт.; Інформаційні
засоби -3шт.; Знищувач документів Shredmark -1шт.;
Електродриль МС4-10 РЭ 550Вт- 1шт.; Чайник
електричний-1шт. ; Підставка для прошивки документа;
Калькулятори -4шт.; (Згідно переліку, що додається)
Відеокамера-4шт., Гардини–1шт., Дистанційне
відеоспостереження-1, Кондиціонер-5шт., міні АТС- 1шт,
набір меблів-1шт, ОПС-1-шт, пульт-5шт, система доступу1шт, телефон-7, тумба-1, шафа-1, щит-1.
Нежиле приміщення: м. Київ, вулиця Богданівська, 24,
реєстраційний номер : 575189, загальною площею - 294,2 кв.
м. Додаткове обладнання : Меблі - 78шт; Телекомунікаційні
пристрої - 22шт.; Банківське обладнання - 96шт.;
Комп'ютерна техніка - 375; Інші обладанння -44шт.
Приміщення (власне) нежиле м.Київ, вул.Богданівська,24
реєстраційний номер : 575189, загальною площею - 294,2 кв. м
Додаткове обладнання : Меблі - 78шт; Телекомунікаційні
пристрої - 22шт.; Банківське обладнання - 96шт.;
Комп'ютерна техніка - 375; Інше обладанння -44шт., згідно
переліку, що додається

Початкова ціна лоту, грн. (з ПДВ) зі зниженням ціни

3 274 325.97

3 131 637,60
142688.37

334 198,96

57 280,86

10 881 203.42

8 783 938,80

2097264.63

Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аукціонів в електронній формі з продажу активів банку,щодо яких Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації, та Регламенту організації та проведення
торгів на електронному майданчику Української універсальної біржі. Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній формі
розміщений на веб-сайті Виконавця : http://uub.com.ua.
Лоти № 1-4 виставляються на УУБ до продажу на перші торги.
Відкриті торги (аукціон) відбудуться за наявності не менше ніж 2 (двох) учасників
Початкова ціна лотів указана зі зниженням ціни на 30%.
Місцезнаходження лотів : м. Київ, провулок Лабороторний, 24; м. Київ, вулиця Богданівська, 24.
Дата і час початку проведення аукціону: 26.05.2016р. о 10:00.

На початку проведення аукціону встановлюється час представлення цінових пропозицій, що складає 10 (десять) хвилин від
початку аукціону. Після отримання цінової пропозиції встановлюється час представлення пропозицій, що складає 10
(десять) хвилин з моменту отримання останньої цінової пропозиції. У разі закінчення терміну представлення цінових
пропозицій відбувається автоматичне завершення аукціону.
Місце проведення аукціону (електронних торгів): http://uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55, к. 413.
Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній формі розміщений на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua.
Дата закінчення подання заявок: 20.05.2016р. о 17 год. 00 хв.
Умови участі в аукціоні:
- учасники аукціону сплачують реєстраційний внесок у розмірі 689,00 грн., в т.ч. ПДВ, на п/р Виконавця № 26000000001643 в ПАТ
“КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа;
- учасники аукціону вносять гарантійний внесок у розмірі 10% (без врахування ПДВ) від початкової вартості лоту на п/р Виконавця
аукціону № 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська
універсальна біржа;
Квитанції про сплату реєстраційного та гарантійного внеску подаються разом з заявою на участь в аукціоні.
Крок аукціону: 1% від початкової вартості лота.
Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на покупця (переможця аукціону), який в момент подання заяви на участь
в аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з Організатором.
Переможець аукціону підписує протокол, договір купівлі-продажу придбаного активу та повинен провести повний розрахунок з
продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок, сплачений переможцем
аукціону,зараховується до ціни продажу майна, що підлягає сплаті.
Ознайомлення з майном проводиться за адресою : м. Київ, вул. Богданівська,24,попередньо записавшись за телефоном(044)230-2656,в робочі дні з 10.00 до 16.00 після реєстрації учасника відкритих тогів (аукціону) та укладення договору про конфіденційність.
Організатор аукціону: Українська універсальна біржа, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 55, оф. 413, тел.
(044) 278-04-27, працює щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.

