ОГОЛОШЕННЯ
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів –
прав вимоги за кредитами ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів
(аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»:
№
лоту

Право вимоги за
кредитним договором
№

Стислий опис активу та
забезпечення

1337/0564-1

автомобіль легковий

200

1404/0564-5
1404/0564-7

Початкова ціна
продажу лоту, грн.
(з/без ПДВ)

автомобіль легк-1,
2 766 291,67
вант-7, зем.ділянка
земельна ділянка
ПАСПОРТ ТОРГІВ
(умови продажу лоту № 200)

Лот виставляються

Публічний паспорт активу
(посилання)

http://torgi.fg.gov.ua:80/111919

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з
активом
Дата проведення аукціону
Час проведення аукціону

На перші торги
ТОВ «СП ЮСТИЦІЯ», вул. Чураївни, 3/2, м. Полтава, 36004, код
ЄДРПОУ 39032967, тел. (044) 337-01-89, працює щоденно крім вихідних
з 10.00 до 17.00. https//sp-ust.in.ua/
юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові
установи, крім кредитних спілок).
500 (п’ятсот) гривень 00 копійок, без урахування ПДВ
10% від початкової ціни продажу по кожному лоту, без ПДВ
на поточний рахунок № 26008431152 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,
МФО 380805, код ЄДРПОУ 39032967, отримувач – ТОВ «СП
ЮСТИЦІЯ»
1 % від початкової ціни лоту
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку
про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про
конфіденційність (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в
паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:
1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 та електронною
поштою: clo@fg.gov.ua;
2) ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», м. Київ, вул. Лютеранська,9/9 та електронною
поштою:bank@prime-bank.kiev.ua
Варениця Т.В., (044)201-69-25, м.Київ, вул. Лютеранська 9/9
bank@prime-bank.kiev.ua
21.07.2016 року
з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв

Адреса для доступу до електронного аукціону

https://sp-ust.in.ua/

Організатор відкритих торгів (аукціону)
Учасники торгів
Розмір реєстраційного внеску
Розмір гарантійного внеску
Банківські реквізити для зарахування реєстраційного
та гарантійного внесків
Крок аукціону

Порядок ознайомлення з активом
у кімнаті даних

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні
Термін прийому заяв на участь в аукціоні

м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, офіс 406, https://sp-ust.in.ua/
з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (щоденно, крім вихідних та святкових)
починаючи з дня публікації цього оголошення, дата закінчення 15.07.2016 року о 17 год. 00 хв

Кінцеві дати сплати:
реєстраційного внеску
15.07.2016 року о 17 год. 00 хв
гарантійного внеску
15.07.2016 року о 17 год. 00 хв
Обмеження загальної кількості відкритих торгів
4
Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила проведення електронних відкритих торгів
(аукціонів)
з
продажу
майна
неплатоспроможних
банків,
затверджених
організатором
торгів
https://spust.in.ua/media/wysiwyg/pdf/reglament_torgi.pdf , які розміщені на веб-сайті організатора торгів, та зобов’язаний у разі визнання
його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

