Оголошення
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів –
нерухомість ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних
торгів (аукціону) з продажу нерухомості, що обліковуються на балансі ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»:
№
лоту

1

Найменування активу

Нежиле приміщення

Основні засоби

2

Основні засоби

3

4

Нежиле приміщення

Стислий опис забезпечення

Початкова ціна
продажу лоту, грн.
(без ПДВ)

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.

3 274 325.97

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.

334 198,96

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.

57 280,86

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.

10 881 203.42

ПАСПОРТ ТОРГІВ
(умови продажу лоту №1,№2,№3№4)
Лот виставляється
Організатор відкритих торгів (аукціону)
Розмір реєстраційного внеску

на повторні торги
Українська універсальна біржа, п/р 26000000001643, МФО 300614 у в
ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, ЄДРПОУ 25158707, працює щоденно,
крім вихідних, з 09.00 до 18.00., (044) 278-04-27
www.http://uub.com.ua.
Реєстраційний внесок - 725,00 грн.

Розмір гарантійного внеску

гарантійний внесок - 10% (Десять відсотків) від початкової ціни
продажу лота

Банківські реквізити для зарахування
реєстраційного та гарантійного внесків

сплачують реєстраційний внесок на п/р Виконавця № 26000000001643 в
ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707
вносять гарантійний внесок п/р Виконавця аукціону № 26007000000380
в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ
25158707

Крок аукціону

Порядок ознайомлення з активом
у кімнаті даних

1% від початкової ціни продажу за окремим лотом. Відкриті
торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у
разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі
лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було
зареєстровано лише одного потенційного покупця
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати
заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати
договір про конфіденційність (посилання на форми заявки та
договору http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в
паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:
1) ФГВФО, 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б, та
електронною поштою: clo@fg.gov.ua;
2) ПАТ"ПРАЙМ-БАНК" 01001, м. Київ, вул. Лютеранська 9/9,

Контактна особа від банку з питань
ознайомлення з активом
Дата проведення аукціону
Час проведення аукціону
Адреса для доступу до електронного аукціону
Місце та форма прийому заяв на участь в
аукціоні
Термін прийому заяв на участь в аукціоні
Кінцеві дати сплати:
реєстраційного внеску
гарантійного внеску
Обмеження загальної кількості відкритих торгів

тел. (044) 201-69-25
ПАТ"ПРАЙМ-БАНК" 03049 м. Київ, вул. Лютеранська 9/9, тел.
(044) 201-69-25; bank@prime-bank.kiev.ua
30.06.2016р.

10:00
www.http://uub.com.ua.
проводитись на веб-сайті Українська універсальна біржа
(www.http://uub.com.ua. ), починаючи з дати публікації цього
оголошення.
до 22.06.2016р. о 17 год. 00 хв.
до 22.06.2016р. о 17 год. 00 хв.
до 22.06.2016р. о 17 год. 00 хв.

3 торги

Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила проведення електронних відкритих торгів
(аукціонів) з продажу майна банків, які розміщені на веб-сайті організатора торгів http://uub.com.ua/pravovainformatsiya/normatyvni-dokumenty-birzhi/, та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити організатору торгів
винагороду за проведення аукціону.

