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Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» та ТОВ
«КЕПІТАЛС ПРАЙС» оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів, що обліковуються на
балансі банку
Лот № 42. Броньований автомобіль Volkswagen Transporter Т5 (інкасаторський), 2006 року, д.н. АА4866МІ, Додаткове
обладнання: антена ВРА-06.406.05, радіостанція VX-2100E (автомобільна). Початкова ціна продажу - 224 929,07 з ПДВ.
Гарантійний внесок – 22 492,91 без ПДВ.
Лот № 43. Броньований автомобіль Volkswagen Transporter Т5 (інкасаторський), 2005 року, д.н. АА4863МІ, Додаткове
обладнання: радіостанція VX-2100-G6-45 (автомобільна). Початкова ціна продажу - 228 117,71 з ПДВ. Гарантійний внесок –
22 811,77 без ПДВ.
Лот № 44. Броньований автомобіль Volkswagen Transporter Т5 (інкасаторський), 2008 року, д.н. АА9748МК, автошина
Nordicca - 4шт.(зимова), Диск Т5/Toureg Евразия - 4шт.; Додаткове обладнання : радіостанція VX-2100-G6-45
(автомобільна). Початкова ціна продажу - 283 085,71 з ПДВ. Гарантійний внесок – 28 308,57 без ПДВ.
Лот № 45. Автомобіль Фольксфаген Caddy GP запаска 2011 року, д.н АА0489КТ; додаткове обладнання: радіостанція VX2500U (CS1). Початкова ціна продажу - 289 134,30 з ПДВ. Гарантійний внесок – 28 913,43 без ПДВ.
Лот № 46. Броньований автомобіль Volkswagen Transporter Т5 (інкасаторський), 2007 року, д.н. АА8356ЕН, Додаткове
обладнання: автошины Michelin (зимові)-4 шт., антена ВРА-06.406.05, радіостанція VX-2500U (автомобільна), Вогнегасники
ВП-5/з в кількості - 2 шт. Початкова ціна продажу - 272 168,99 з ПДВ. Гарантійний внесок – 27 16,90 без ПДВ.
Майно виставляється на перші торги.
Початкова ціна лотів зі зниженням ціни на 30%.
Місцезнаходження майна: Київська область, с. Горенка, вул. Садова, 20.
Умови продажу:
Відкриті торги (аукціон) відбудуться за наявності не менше ніж 2 (двох) учасників.
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону),який реєструється на участь у відкритих торгах (аукціону) приймає «Правила
проведення відкритих торгах (аукціону) з продажу майна банків щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято
рішення про здійснення процедури ліквідації» ТОВ «КЕПІТАЛС ПРАЙС» та зобов’язаний у разі визнання його переможцем
відкритих торгів (аукціону) сплатити ТОВ «КЕПІТАЛС ПРАЙС» винагороду згідно протоколу та інформації на сайті: capitalsprice.com.ua, за проведення відкритих торгів (аукціону) – шляхом вирахування суми із гарантійного внеску переможця відкритих
торгів (аукціону), тексти яких розміщенні на веб – сайті Організатора: capitals-price.com.ua.
Розмір реєстраційного внеску становить: 510 грн. 00 коп., без ПДВ. Розмір гарантійного внеску, без ПДВ, 10 % від
початкової вартості. Реєстраційний та гарантійний внески учасників відкритих торгів (аукціону) вносяться на поточний
рахунок ТОВ «КЕПІТАЛС ПРАЙС»: р/р 26002430397 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві, МФО 380805, код
ЄДРПОУ 34896182.
Крок аукціону 1 % від початкової вартості лота. Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України.
Переможець відкритих торгах (аукціону) повинен підписати протокол відкритих торгах (аукціону), провести повний
розрахунок з продавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дня наступного після закінчення відкритих торгів (аукціону) та
підписати договір купівлі - продажу придбаного майна. Усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі
– продажу майна та його державною реєстрацією – покладаються на покупця – переможця відкритих торгів (аукціону).
Неподання, неповне подання обов’язкових документів, не підписання договорів та несплата гарантійного та реєстраційного
внесків є підставою відмови в допуску та участі у відкритих торгах (аукціону). Банківські реквізити продавця: н/р №
32072121601026 в НБУ, МФО 300001, код ЄДРПОУ 26051650.
За більш детальною інформацією та з приводу особистого ознайомлення з документацією та майном звертатися до ПАТ
«ПРАЙМ-БАНК» за адресою : м. Київ, вул. Лютеранська,9/9, з 10.00 до 15.00, за попереднім записом по телефону : (044) 230 26 56.
Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВ «КЕПІТАЛС ПРАЙС»: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. 1-го Травня, 12,
тел. (094) 905 – 51 – 89, ЄДРПОУ 34896182, графік роботи: з понеділка по п'ятницю: з 10.00 до 17.00. Прийом заяв та реєстрація
на участь у відкритих торгах (аукціону) – проводиться на веб – сайті Організатора capitals-price.com.ua починаючи з дня
оприлюднення цього оголошення.
Час проведення аукціону: відкриті торги (аукціон) будуть проводитися 02.06.2016 р. починаючи з 10.00 до 11.00. У разі, якщо
учасник відкритих торгів (аукціону) зробив крок в останні 5 хвилин до часу закінчення відкритих торгах (аукціону), час
проведення відкритих торгах (аукціону) продовжується на 5 хвилин. Місце проведення електронних торгів (аукціону):
capitals-price.com.ua. Кінцевий термін реєстрації заявок на участь у відкритих торгах (аукціону): 27.05.2016 року до 17.00. З
детальним описом лотів та умовами проведення відкритих торгах (аукціону) можна ознайомитись на веб - сайті

