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»:
Початкова ціна
№
Стислий опис активу
Публічний паспорт активу
Найменування активу
продажу лоту, грн.
лоту
та забезпечення
(посилання)
(без ПДВ)
Право вимоги за
обладнання
Q3873882460b1030 кредитним договором
855 837.74
http://torgi.fg.gov.ua:80/122331
№ 1235/1158-2
ПАСПОРТ ТОРГІВ
(умови продажу лота № Q3873882460b1030)
Лоти виставляються
Повторні торги
№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/
№ 2920 від 22.12.2016 р. Рішення виконавчої дирекції ФГВФО
Комітету з питань організації продажу активів, про
затвердження умов продажу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Електронні
торги України» (скорочене найменування – ТОВ «Електронні торги
України»), працює щоденно, крім вихідних, з 09:00 до 18:00, за адресою:
01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного буд. 7, офіс 3, тел. (044) 537-22-82.
Організатор відкритих торгів (аукціону)
https://ubiz.ua/, посилання на перелік організаторів торгів , які у своїй
діяльності використовують створену Громадською організацією
«ТРАСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» Електронну торгову
систему http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними
договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не
Учасники торгів
може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими
договорами)
Розмір гарантійного внеску
5% від початкової вартості лотів.
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися,
у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників
або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано
лише одного потенційного покупця.
Зарахування гарантійного внеску здійснюється на реквізити
організатора, де зареєструвався учасник, які розміщені по посиланню
Банківські реквізити для зарахування реєстраційного
на організаторів торгів , що використовують у своїй діяльності,
та гарантійного внесків
створену Громадською організацією «ТРАСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ
УКРАЇНА», Електронну торгову систему
http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
Крок аукціону
крок аукціону – 1% від початкової ціни продажу
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
Порядок ознайомлення з активом
паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:
у кімнаті даних
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
(044)270-71-90, м.Київ, вул. Лютеранська 9/9, bank@prime-bank.kiev.ua
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

09.02.2017 р.
Точний час проведення аукціону щодо кожного лоту надається
організаторами торгів , які у своїй діяльності використовують
створену Громадською організацією «ТРАСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ
УКРАЇНА» Електронну торгову систему, впродовж дня оприлюднення
аукціону на сайтах організаторів
http://www.prozorro.sale/
http://www.prozorro.sale/ електронна та паперова
початок прийому заяв - з моменту оголошення,
до 08.02.2017 до 20:00
08.02.2017 до 20:00
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Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає:
Правила проведення аукціонів в електронній формі з продажу активів банків, що ліквідуються.
Регламент організації та проведення торгів, який розміщений на веб-сайті організатора торгів, та зобов’язаний у
разі визнання його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

