02.12.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів АТ "ЗЛАТОБАНК", які проводитимуться
на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua/
№
лоту

Найменування активу

Стислий опис активу та

Початкова ціна продажу

Публічний паспорт

забезпечення

лоту, грн. (без ПДВ)

активу(посилання)

8517965,40

http://torgi.fg.gov.ua:80/112449

Право вимоги за кредитним
договором № 53/09/KL
(хутряні вироби в кількості
314 од. м. Донецьк;

251

Право вимоги за кредитним

тварини на вирощуванні і

договором та договорами

відгодівлі (звір норки) 7

забезпечення

323 шт. Київська обл.,
Переяслав-Хмельницький
район,; майнові права на
грошовий депозит; порука
фізичної особи)

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків –
30.11.2016 року о 15 год. 00 хв.
З детальною інформацією про склад лотів та початкову ціну кожного лоту можна ознайомитися на сайті товарної біржі
"Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua
02.12.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ "ВБР", які проводитимуться на
електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua/

№
лоту

Найменування активу

Право вимоги за
кредитним договором
№ККРОD.1238.018 від
249

25.03.2014 р. та
договорами
забезпечення
виконання зобов'язань

Стислий опис активу
та забезпечення

Початкова ціна
продажу лоту, грн.
(без ПДВ)

Публічний паспорт
активу(посилання)

Забезпечення:
обладнання для
виробництва
хутряних виробів,
товар в обороті,

6 419 095,90 грн.

http://torgi.fg.gov.ua:80/115834

порука фізичних
осіб, порука
юридичних осіб

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків –
30.11.2016 року о 15 год. 00 хв.
З детальною інформацією про склад лотів та початкову ціну кожного лоту можна ознайомитися на сайті товарної біржі
"Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua

15.12.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ "БАНК ФОРУМ", які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua/

№
лоту

Початкова ціна
Найменування: Стислий опис активу та забезпечення

продажу лоту,
грн. (без ПДВ)

Публічний паспорт
активу(посилання)

Виробничі приміщення винзаводу, заг. площею 1 146,3 кв.м,
Херсонська.обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам’янка, вул.
Леніна ; Лабороторно-побутовий корпус, прибудови,
виробничий корпус, ганки, побутові та торгівельні
приміщення, кафе-бар заг. площею 3933,3 м. Нова Каховка,
Херсонська обл., вул. Латиських стрільців; Нова Каховка
Херсонської обл. по вул. 60 років Радянської влади; Нова
Каховка Херсонської обл, смт. Дніпряни по вул. Корсунськ;
Право вимоги Виробнича будівля заг. площею 3677,8 кв.м, м. Берислав,
за кредитними Бериславського району, Херсонської обл, вул. Леніна;
договорами Виробниче обладнання та устаткування за переліком 94
1-0042/13/28KL,

одиниці, херсонська обл., місто Берислав, вул.
Леніна;Обладнання та інвентар хлібзаводу (251од),
Херсонська обл., місто Нова Каховка, вулиця Латиських

240

1-0043-/13/28- Стрільців; Обладнання, дробилка гребневідділювач , прес
KL,

16 872 054,04

пневматичний мембранний, Херсонська обл, Бериславський р-

1-0040/13/28- н, с. Одрадокам’янка, вул. Леніна; Обладнання винзаводу (93
KL,

од), Херсонська обл, Бериславський ра-н, с. Одрадокам’янка,
вул. Леніна; хлібопечі (3 од), Херсонська обл., місто Берислав,

1-0041/13/28KL

вул. Леніна; Автомобіль, марка VOLKSWAGEN, Автомобіль,
марка ЗИЛ-ММЗ, 9 шт Автомобілів, марка ГАЗ-33021;
Херсонська обл, м Херсон, вул Карбишева; Автомобіль, марка
ВАЗ 3 шт, Трактор, марка Т 5 шт, Автомобіль, SKODA
OCTAVIA, Херсонська обл, Бериславський ра-н, с.
Одрадокам’янка, вул. Леніна; Цінні папери прості іменні акції
(бездокументарна форма) 23 268 881 шт; Цінні папери прості
іменні акції (бездокументарна форма) 34 704 420 шт; Цінні
папери прості іменні акції (бездокументарна форма) 28 128
363 шт.

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків –
14.12.2016 року о 15 год. 00 хв.
З детальною інформацією про склад лотів та початкову ціну кожного лоту можна ознайомитися на сайті товарної біржі
"Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua

12.12.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ "БАНК ФОРУМ", які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків –
09.12.2016 року о 15 год. 00 хв.
З детальною інформацією про склад лотів та початкову ціну кожного лоту можна ознайомитися на сайті товарної біржі
"Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua
01.12.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua/
Загальна

№
лоту

Номера договорів

Стислий опис застави

початкова ціна

Публічний паспорт

лоту, грн. (без

активу (посилання)

ПДВ)
Права вимоги за

Нежиле приміщення - склад,

кредитним

позначений на плані літерою "Є-2"

договором №102-

(загальноюплощею 708,3 кв.м.),

01-07 від

яке розміщено за адресою:

29.08.2007р., із

Львівська обл., м. Львів, вул.

забезпеченням

Городоцька.
- Земельна ділянка для
обслуговування магазину
(загальною площею 0,1607га), яка

252

Права вимоги за

розміщена за адресою: Львівська

кредитним

обл., м. Львів, вул. Каховська;

договором №298v01-08 від
01.09.2008р.,
укладеним із
забезпеченням

7 397 573,56

http://torgi.fg.gov.ua:80/117327

- нерухомість нежитлового
призначення (магазин), позн. "А-1",
(загальною площею 848,7 кв.м.),
яка розміщена за адресою:
Львівська обл., м. Львів, вул.
Каховська;
- фінансові поруки юр. та фіз. осіб.

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків –
29.11.2016 року о 15 год. 00 хв.

З детальною інформацією про склад лотів та початкову ціну кожного лоту можна ознайомитися на сайті товарної біржі
"Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua
29.11.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ", які проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі
«Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua/

№

Найменування

лоту

активу

Найменування об'єкту продажу

Початкова
ціна продажу
(грн.)

Публічний паспорт
активу (посилання)

Нежитлова - м. Житомир, вул.
Нежитлові
242

приміщення

Промислова,6 нежитлові приміщення
допоміжної служби заг.площа
1065,6кв.м. ТОВ «Фірма «Семего»

1632960,00
з ПДВ

http://torgi.fg.gov.ua:80/111660

заг.пл. 1065,6
Нежитлові
243

приміщення

Нежитлова - м. Лубни, вул.
Фабрична,7, Полтавської обл., копт.цех
заг.площа 300,8 кв.м. заг.пл. 300,8
Квартира - нерухоме майно квартира

244

Квартира

заг.площа 55,5 кв.м. м. Київ. вул.
Копилівська 2А кв.18 заг.пл. 55,5

352268,35
з ПДВ

http://torgi.fg.gov.ua:80/111659

982800,00
без ПДВ

http://torgi.fg.gov.ua:80/111655

Квартира - нерухоме майно квартира
245

Квартира

заг.площа170,6 кв.м.Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н с. Юрівка,

1462860,00
без ПДВ

http://torgi.fg.gov.ua:80/1391

вул. Соснова,9, кв.3 заг.пл. 170,6
Квартира - Нерух.майно квартира
246

Квартира

заг.площа 114,5кв. м.Одеса,вул.
Тіниста,9/12 кв.114,5 заг.пл. 114,5

1939140,00
без ПДВ

http://torgi.fg.gov.ua:80/111654

Квартира 247

Квартира

м.Запоріжжя,вул..Інститутська,1 кв12

374220,00

Нерухоме майно (квартира)заг.площа

без ПДВ

http://torgi.fg.gov.ua:80/111653

72,94 кв.м. заг.пл. 72,94
Земля - Київська обл., Вишгородський
248

Земельна ділянка

р-н, с. Козаровичі, вул Леніна,69
земельна ділянка 0,2490 га заг.пл 0,249

238628,33
без ПДВ

http://torgi.fg.gov.ua:80/111662

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків –
28.11.2016 року о 15 год. 00 хв.
З детальною інформацією про склад лотів та початкову ціну кожного лоту можна ознайомитися на сайті товарної біржі
"Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua

25.11.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ "ТЕРРА БАНК", які проводитимуться
на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua/
№

Найменування активу

лоту
241

Початкова ціна лоту, в грн.

Розмір гарантійного

Публічний паспорт активу

без ПДВ

внеску, в грн. без ПДВ

(посилання)

Земельна ділянка,

1 763 370,00

176 337,00

кадастровий
номер3223186800:03:034:0050,
загальною площею 1,5000 га,

http://torgi.fg.gov.ua:80/108768

що знаходиться за адресою:
Київська обл., Обухівський рн, с.Підгірці

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків –
24.11.2016 року о 15 год. 00 хв.
З детальною інформацією про склад лотів та початкову ціну кожного лоту можна ознайомитися на сайті товарної біржі
"Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua
14.11.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»,
які проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі
«Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків –
11.11.2016 року о 15 год. 00 хв.
З детальною інформацією про склад лотів та початкову ціну кожного лоту можна ознайомитися на сайті товарної біржі
"Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua
14.11.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів АБ "ПОРТО-ФРАНКО", які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків –
11.11.2016 року о 15 год. 00 хв.
З детальною інформацією про склад лотів та початкову ціну кожного лоту можна ознайомитися на сайті товарної біржі
"Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua.
14.11.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «БАНК КАМБІО», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua/

ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків –
10.11.2016 року о 15 год. 00 хв.
З детальною інформацією про склад лотів та початкову ціну кожного лоту можна ознайомитися на сайті товарної біржі
«Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua
11.11.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів АТ «ЗЛАТОБАНК», які проводитимуться
на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua/
№
лоту

Найменування активу

Стислий опис активу та

Початкова ціна продажу

Публічний паспорт

забезпечення

лоту, грн. (без ПДВ)

активу (посилання)

10 951 669,80

http://torgi.fg.gov.ua:80/112449

Право вимоги за
кредитним договором №
53/09/KL (хутряні вироби в
кількості 314 од. м.
Право вимоги за
219327

кредитним договором та
договорами забезпечення

Донецьк; тварини на
вирощуванні і відгодівлі
(звір норки) 7 323 шт.
Київська обл., ПереяславХмельницький район,;
майнові права на грошовий
депозит; порука фізичної
особи)

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків –
09.11.2016 року о 15 год. 00 хв.
З детальною інформацією про склад лотів та початкову ціну кожного лоту можна ознайомитися на сайті товарної біржі
"Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua
11.11.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ", які проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі
«Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків –
09.11.2016 року о 15 год. 00 хв.
З детальною інформацією про склад лотів та початкову ціну кожного лоту можна ознайомитися на сайті товарної біржі
"Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua
10.11.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua/
На продаж виставляється наступний Лот:

№

Найменування активі

Лоту

Початкова ціна продажу лота,

Гарантійний внесок, грн.

грн. (без ПДВ)

(без ПДВ)

8322270,26

500 000,00

Право вимоги за кредитним договором № 102163

01-07 та №298v-01-08

07.11.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ "БАНК ФОРУМ", які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Лоти виставляються на повторні торги.
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, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;
2) ПАТ «БАНК ФОРУМ», м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, тел. (044) 593-79-28 та електронною
поштою: Retail@forum.ua.
Час проведення відкритих торгів (аукціону): 07.11.2016 року. Початок торгів: 10:00:00 за Київським часом, час
представлення цінових пропозицій складає 10 хвилин від початку торгів.
Після отримання першої цінової пропозиції встановлюється час представлення нових цінових пропозицій, що складає 10
хвилин з моменту отримання останньої цінової пропозиції, і так доти, поки не буде визначено переможця електронних
торгів.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
04.11.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.

Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi-tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків
в електронній формі на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.

03.11.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «БАНК ФОРУМ», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua/

№
лоту

Найменування
активу

Загальна
Стислий опис активу

початкова ціна
лоту, грн.*

Публічний паспорт
активу(посилання)

Нежиле приміщення пл. 120,78
Нежиле
59

приміщення

кв.м. та основні засоби за
адресою:Запорізька обл., м.

2 016 471,84

http://torgi.fg.gov.ua:80/96000

6 286 494,12

http://torgi.fg.gov.ua:80/94787

867 206,74

http://torgi.fg.gov.ua:80/96295

2 776 255,72

http://torgi.fg.gov.ua:80/96046

Бердянськ вул. Червона, 20/вул.
Карла Маркса, 38
Нежиле приміщення пл. 305,00

60

Нежиле

кв.м. та основні засоби за

приміщення

адресою: м. Черкаси, бул.
Шевченка, 135

Крамниця
61

промтоварів

Крамниця промтоварів пл. 95,5
кв.м.за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Пасічна, 21/43
Нежиле приміщення пл. 291,9 кв.

62

Нежиле

та основні засоби за адресою: м.

приміщення

Херсон, проспект Ушакова, буд.
81

Лоти виставляються повторно.
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 «БАНК ФОРУМ», 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради,7,
та електронною поштою: info@forum.ua.
Час проведення відкритих торгів (аукціону): 03.11.2016 року. Початок торгів: 10:00:00 за Київським часом, час
представлення цінових пропозицій складає 10 хвилин від початку торгів. Після отримання першої цінової пропозиції
встановлюється час представлення нових цінових пропозицій, що складає 10 хвилин з моменту отримання останньої
цінової пропозиції, і так доти, поки не буде визначено переможця електронних торгів.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
01.11.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.

Розмір реєстраційного внеску по Лотам № 59, 60, 62 – 600,00 грн, без ПДВ; по Лоту № 61 – 100,00 грн., без ПДВ
Розмір гарантійного внеску по Лотам № 59, 61, 62 - 10% без ПДВ від початкової ціни, по Лоту № 60 - 500 000 грн. без
ПДВ
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір купівлі-продажу і провести повний
розрахунок з продавцем та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі
винагороду Організатору аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi-tbe.com.ua
починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- правовстановлюючих документів (для юридичних осіб) або паспорту (стор. 1-11) та облікової картки платника
податків (для фізичних осіб);
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб або фізичних
осіб - підприємців)
- витягу з реєстру платників ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо учасник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з реєстру платників єдиного податку, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь
в електронних торгах (якщо учасник знаходиться на спрощеній системі оподаткування) (для юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника;
- довідки із зазначенням системи оподаткування (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців);
- довіреності/або іншого документу на право представляти на електронних торгах інтереси цієї фізичної або юридичної
особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, підпису договорів, надання цінових пропозицій
тощо);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- підтвердження сплати реєстраційного та гарантійного внесків (платіжне доручення, квитанція тощо);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл

уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів купівлі-продажу активів на суму, що перевищує
зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової)
ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків
в електронній формі на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua/ та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
01.11.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «КБ "НАДРА"», які проводитимуться
на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgi-tbe.com.ua/
№
лоту

Найменування активу

Стислий опис активу та

Початкова ціна продажу

Публічний паспорт

забезпечення

лоту, грн. (без ПДВ)

активу (посилання)

862 158,04

http://torgi.fg.gov.ua:80/116064

Права вимоги за
Право вимоги за кредитним
63

договором, що укладений з
суб’єктом господарювання

кредитнимидоговорами
№2/ОВ-V/2008-980 та
кредитним договором б/н
від 21.05.2008 (без
забезпечення)

Лот № 63 виставляється на повторні торги.
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 «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» в стані припинення м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул.
Артема), та електронною поштою: saledep@nadrabank.ua.
Час проведення відкритих торгів (аукціону): 01.11.2016 року. Початок торгів: 10:00:00 за Київським часом, час
представлення цінових пропозицій складає 10 хвилин від початку торгів.
Після отримання першої цінової пропозиції встановлюється час представлення нових цінових пропозицій, що складає 10
хвилин з моменту отримання останньої цінової пропозиції, і так доти, поки не буде визначено переможця електронних
торгів.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
31.10.2016 року о 15 год. 00 хв.

Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi-tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);

- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків
в електронній формі на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
28.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів АТ "ЗОЛОТІ ВОРОТА", які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Лоти виставляються на повторні торги.
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, 01032, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;
2) АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», 61166 м. Харків, пр. Науки,36, та електронною поштою: bank@gg.kh.ua.
Час проведення відкритих торгів (аукціону): 28.10.2016 року. Початок торгів: 10:00:00 за Київським часом, час
представлення цінових пропозицій складає 10 хвилин від початку торгів.
Після отримання першої цінової пропозиції встановлюється час представлення нових цінових пропозицій, що складає 10
хвилин з моменту отримання останньої цінової пропозиції, і так доти, поки не буде визначено переможця електронних
торгів.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
24.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень

Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi-tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами

та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків
в електронній формі на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
26.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі
«Катеринославська» https://torgi.tbe.com.ua/
№

Найменування активі

Лоту

Початкова ціна продажу

Гарантійний внесок, грн. (без

лота, грн.

ПДВ)

16 441 238,52 (з ПДВ)

500 000,00

Нежиле приміщення
1

площею 1 570,7 м2 за адресою: м. Житомир, вул..
Київська, 79

25.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів АБ "ПОРТО-ФРАНКО", які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Лоти виставляються на повторні торги.
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) АБ «ПОРТО-ФРАНКО», 65029, м. Одеса, вул. Ольгіївська,8 та електронною поштою:bank@porto-franco.com .
Час проведення відкритих торгів (аукціону): 25.10.2016 року. Початок торгів: 10:00:00 за Київським часом, час
представлення цінових пропозицій складає 10 хвилин від початку торгів.
Після отримання першої цінової пропозиції встановлюється час представлення нових цінових пропозицій, що складає 10
хвилин з моменту отримання останньої цінової пропозиції, і так доти, поки не буде визначено переможця електронних
торгів.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:

21.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi-tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни

виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків
в електронній формі на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
25.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»,
які проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська»
https://torgi.tbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Лоти виставляються на повторні торги.
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 www.egb.kiev.ua . 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 «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери (Московський), буд. 16, тел. (044)
536-92-11, 067-657-15-37, пн. – чт. 9:00 до 18:00, пт. – з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.
Час проведення відкритих торгів (аукціону): 25.10.2016 року. Початок торгів: 10:00:00 за Київським часом, час
представлення цінових пропозицій складає 10 хвилин від початку торгів.
Після отримання першої цінової пропозиції встановлюється час представлення нових цінових пропозицій, що складає 10
хвилин з моменту отримання останньої цінової пропозиції, і так доти, поки не буде визначено переможця електронних
торгів.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
24.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.

Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi-tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті

тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків
в електронній формі на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgitbe.com.ua та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
25.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «БАНК КАМБІО», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська»
https://torgi.tbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Лоти виставляються на перші торги.
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та
підписати договір про конфіденційність http://www.cambio.com.ua/site/ua/pr/news/77.html.
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 «Банк Камбіо» Тел. (044) 233-66-72, 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10, sales@cambio.com.ua
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10-00 до 12-00 25.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
21.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).

2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi.tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:

- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
21.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «ЗЛАТОБАНК», які проводитимуться
на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgi.tbe.com.ua/
На продаж виставляється наступний Лот:
Початкова ціна

№

Найменування активі

Лоту

Гарантійний

продажу лота, внесок, грн. (без
грн. (без ПДВ)

ПДВ)

10 951 669,80

500 000,00

Право вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення
виконання зобов'язань. Право вимоги за кредитним договором № 53/09/KL
219327 (хутряні вироби в кількості 314 од. м. Донецьк; тварини на вирощуванні і
відгодівлі (звір норки) 7 323 шт. Київська обл., Переяслав-Хмельницький
район,; майнові права на грошовий депозит; порука фізичної особи)
Лот № 219327 виставляється на повторні торги.
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
1)

ФГВФО,

на
04053,

м.

Київ,

вул.

наступні
Січових

Стрільців,

17

та

електронною

адреси:
поштою: clo@fg.gov.ua;

2) АТ «ЗЛАТОБАНК» 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, та електронною поштою: bank@zbank.com.ua
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 21.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
19.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів

неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті
Організатора: https://torgi.tbe.com.ua починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких

передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
21.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «ВБР», які проводитимуться на
електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgi.tbe.com.ua/
На продаж виставляється наступний Лот:

№

Найменування активі

Лоту

Початкова ціна

Гарантійний

продажу лота,

внесок, грн. (без

грн. (без ПДВ)

ПДВ)

8 253 123,30 грн.

500 000,00

Право вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення
виконання зобов'язань. Кредитний договір : №ККРОD.1238.018 від
219319

25.03.2014 р.(забезпечення обладнання для виробництва хутряних виробів,
товар в обороті, порука фізичних осіб, порука юридичних осіб)

Лот № 219319 виставляється на повторні торги.
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

1)

ФГВФО,

2)

ПАТ

04053,

“ВБР”,

м.

Київ,

01135,

м.

вул.
Київ,

наступні
Січових
вул.

Стрільців,
Чорновола

17

та

адреси:

електронною

В'ячеслава,

25,

та

поштою: clo@fg.gov.ua;
електронною

поштою:

prodazh_aktyviv@vbr-bank.com.ua
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 21.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
19.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.

4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті
Організатора: https://torgi.tbe.com.ua починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;

- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
19.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК"», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська»
https://torgi.tbe.com.ua/
На продаж виставляється наступні Лоти:

№

Найменування активі

Лоту

Земельна ділянка сільського призначення кадастровий номер
219302 3220882600:04:006:0515, загальною площею 13,031 га за адресою:
Київська обл., Бориспільський р-н, Гнідинська с\р (документи відсутні)
Нерухоме майно: виробничий комплекс ЗБВ, що знаходиться за
219303 адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с.
Партизанське, вул. Леніна, 25-Е (16 281,9 кв.м.) (триває судова справа)

Початкова ціна

Гарантійний

продажу лота,

внесок, грн. (без

грн.

ПДВ)

2 275 000,00 (без
ПДВ)

227 500,00

22 750 000,00 (з
ПДВ)

500 000,00

Лоти виставляються повторно.
Ознайомитись об'єктами продажу можна з 10.00 до 15.00 год. за їх місцезнаходженням, з документами щодо об'єктів
продажу - за адресою: м. Київ, вул. Г. Тороповського (І.Дубового), 18, попередньо зателефонувавши за номером (044)
459 72 31.
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 19.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
18.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лоту– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лоту - 10% від початкової ціни лоту, але не більше 500 тис. грн.
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону.

Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір купівлі-продажу і провести повний
розрахунок з продавцем та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі
винагороду Організатору аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi.tbe.com.ua
починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- правовстановлюючих документів (для юридичних осіб) або паспорту (стор. 1-11) та облікової картки платника
податків (для фізичних осіб);
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб або фізичних
осіб - підприємців)
- витягу з реєстру платників ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо учасник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з реєстру платників єдиного податку, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь
в електронних торгах (якщо учасник знаходиться на спрощеній системі оподаткування) (для юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника;
- довідки із зазначенням системи оподаткування (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців);
- довіреності/або іншого документу на право представляти на електронних торгах інтереси цієї фізичної або юридичної
особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, підпису договорів, надання цінових пропозицій
тощо);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- підтвердження сплати реєстраційного та гарантійного внесків (платіжне доручення, квитанція тощо);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів купівлі-продажу активів на суму, що перевищує
зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової)
ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.

18.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська»
https://torgi.tbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Лоти №№ 219314-219318 виставляються повторно.
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, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;
2) АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41, та електронною
поштою: DevyatkoOV@bankbb.com.ua
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 18.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
13.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi.tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:

- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
25.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «БАНК КАМБІО», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська»
https://torgi.tbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК ЛОТІВ
Лоти №№ 217597-217600 виставляються повторно.
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, 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б, та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;
2) ПАТ «Банк Камбіо» Тел. (044) 233-66-72, 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10, sales@cambio.com.ua
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 25.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
21.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi.tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);

- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
10.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська»
https://torgi.tbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Лоти №№ 218265 - 218268 виставляються повторно.
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, 01032, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;
2) АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», 61166 м. Харків, пр. Науки,36, та електронною поштою: bank@gg.kh.ua.
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 10.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
07.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в

ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi.tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних

зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
20.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі
«Катеринославська» https://torgi.tbe.com.ua/
На продаж виставляється наступний Лот:
№

Найменування активі

Лоту

Початкова ціна продажу лота,

Гарантійний внесок, грн.

грн. (без ПДВ)

(без ПДВ)

9 246 966,95

500 000,00

Право вимоги за кредитним договором № 102217633

01-07 та №298v-01-08

Лот № 217633 виставляється на перші торги.
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та
підписати договір про конфіденційність. 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) АТ «Банк «Фінанси та Кредит», м. Київ, бул. Шевченка, 62, та електронною поштою: olesya.bilyuk@fcbank.com.ua
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 20.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
18.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів

неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi.tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких

передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
18.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «БАНК ФОРУМ», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі
«Катеринославська» https://torgi.tbe.com.ua/
На продаж виставляється наступний Лот:

№

Найменування активі

Лоту

Початкова ціна

Гарантійний

продажу лота,

внесок, грн. (без

грн. (без ПДВ)

ПДВ)

24 700 302,83

500 000,00

Право вимоги за кредитним договором 1-0033/13/11-KL - Рухоме майно, а
саме : основні засоби - обладнання Свердловини №21 та Свердловини
217328

№23 Островерхівського газоконденсатного родовища, що розташоване у
с. Рокітне Нововодолазького району, Харківської області.

Лот № 217328 виставляється на перші торги.
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, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17 та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;
2) ПАТ «БАНК ФОРУМ», м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, тел. (044) 200-01-32 та електронною поштою: info@forum.ua
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 18.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
13.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.

5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi.tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;

- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
10.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «БАНК ФОРУМ», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська»
https://torgi.tbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Лоти №№217456-217474 виставляються на другі торги.
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, будинок 17, та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;
2) ПАТ «БАНК ФОРУМ», м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, тел. (044) 200-02-37 та електронною
поштою: Retail@forum.ua.
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 10.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
07.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi.tbe.com.ua

починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
04.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «БАНК ФОРУМ», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі
«Катеринославська» https://torgi.tbe.com.ua/
На продаж виставляються наступні Лоти:
№
Лоту

Найменування активі

Початкова ціна

Гарантійний

продажу лота, грн. внесок, грн. (без

(з ПДВ)

ПДВ)

Права вимоги за кредитним договором № 0038/08/79-CLNv - Житловий
будинок з будівлями, який розташований за адресою: Херсонська обл.,
217328

м. Херсон, вул. Лісова, загальна пл. – 174,9кв.м., житлова пл. – 59,8

1 101 870,00 (без
ПДВ)

110 187,00

кв.м., порука ФО
Права вимоги за кредитним договором №0053/06/00-Z та
217329 №0065/06/00-Z - Корпоративні права у статутному фонді ТОВ "МТ
Менеджмент технолоджі"

3 493 657,44 (без
ПДВ)

349 365,00

Лоти №№217328-217329 виставляються на другі торги.
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, будинок 17, та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;
2) ПАТ «БАНК ФОРУМ», м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, тел. (044) 200-02-37 та електронною
поштою: Retail@forum.ua.
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 04.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
03.10.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.

Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті
Організатора: https://torgi.tbe.com.ua починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
03.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів АТ «ПОРТО-ФРАНКО», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська»
https://torgi.tbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК ЛОТІВ

Лоти №№217389-217428 виставляються до продажу повторно.
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) АБ «ПОРТО-ФРАНКО», 65029, м. Одеса, вул. Ольгіївська,8 та електронною поштою:bank@porto-franco.com .
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 03.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
28.09.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi.tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);

- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
03.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі
«Катеринославська» https://torgi.tbe.com.ua/
На продаж виставляється наступний Лот:
№

Найменування активі

Лоту

Початкова ціна продажу

Гарантійний внесок, грн. (без

лота, грн.

ПДВ)

18 789 986,88 (з ПДВ)

500 000,00

Нежиле приміщення
217475 площею 1 570,7 м2 за адресою: м. Житомир, вул..
Київська, 79
Лот № 217475 виставляється втретє.

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, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 та електронною поштою:clo@fg.gov.ua
2)ПАТ «Інтеграл-банк» 03680 м. Київ, пр-т Перемоги, 52/2, a.kudas@integral.com.ua
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 03.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
30.09.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лоту– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лоту - 10% від початкової ціни лоту, але не більше 500 тис. грн.
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір купівлі-продажу і провести повний
розрахунок з продавцем та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі
винагороду Організатору аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті
Організатора: https://torgi.tbe.com.ua починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- правовстановлюючих документів (для юридичних осіб) або паспорту (стор. 1-11) та облікової картки платника
податків (для фізичних осіб);
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб або фізичних
осіб - підприємців)
- витягу з реєстру платників ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо учасник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з реєстру платників єдиного податку, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь
в електронних торгах (якщо учасник знаходиться на спрощеній системі оподаткування) (для юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника;

- довідки із зазначенням системи оподаткування (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців);
- довіреності/або іншого документу на право представляти на електронних торгах інтереси цієї фізичної або юридичної
особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, підпису договорів, надання цінових пропозицій
тощо);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- підтвердження сплати реєстраційного та гарантійного внесків (платіжне доручення, квитанція тощо);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів купівлі-продажу активів на суму, що перевищує
зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової)
ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
07.10.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ "КБ НАДРА", які проводитимуться на
електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgi.tbe.com.ua/

№
Лоту

Найменування активі

Початкова ціна
продажу лота, грн.

Гарантійний
внесок, грн. (без
ПДВ)

Право вимоги за кредитним договором, що укладений з суб’єктом
215347 господарювання (кредитний договір №2/ОВ-V/2008-980 та

957 953,38 (без ПДВ)

95 795,34

кредитним договором б/н від 21.05.2008 (без забезпечення))
Лот №215347 виставляється до продажу вперше.
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 (посилання на форми заявки та договору). 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 «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» в стані припинення м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул.
Артема), та електронною поштою: saledep@nadrabank.ua.
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 07.10.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
05.10.2016 року о 15 год. 00 хв.

Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті
Організатора: https://torgi.tbe.com.ua починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);

- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
28.09.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ "ТЕРРА БАНК", які проводитимуться
на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська» https://torgi.tbe.com.ua/

№

Найменування активі

Лоту

Початкова ціна
продажу лота, грн.

Нерухоме майно- Земельна ділянка, кадастровий номер
217179 3223186800:03:034:0050, загальною площею 1,5000 га, що

Гарантійний
внесок, грн. (без
ПДВ)

2 267 190,00 (без

знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с.Підгірці

ПДВ)

226 719,00

Лот № 217179 виставляється на повторні торги.
1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, та електронною поштою: http://www.fg.gov.ua/assetsselling;
2) ПАТ «ТЕРРА БАНК», 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40 У, т. (044) 463-57-42
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 28.09.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
26.09.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лоту– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лоту - 10% від початкової ціни лоту, але не більше 500 тис. грн.
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:

1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір купівлі-продажу і провести повний
розрахунок з продавцем та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі
винагороду Організатору аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті
Організатора: https://torgi.tbe.com.ua починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- правовстановлюючих документів (для юридичних осіб) або паспорту (стор. 1-11) та облікової картки платника
податків (для фізичних осіб);
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб або фізичних
осіб - підприємців)
- витягу з реєстру платників ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо учасник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з реєстру платників єдиного податку, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь
в електронних торгах (якщо учасник знаходиться на спрощеній системі оподаткування) (для юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника;
- довідки із зазначенням системи оподаткування (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців);
- довіреності/або іншого документу на право представляти на електронних торгах інтереси цієї фізичної або юридичної
особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, підпису договорів, надання цінових пропозицій
тощо);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- підтвердження сплати реєстраційного та гарантійного внесків (платіжне доручення, квитанція тощо);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів купівлі-продажу активів на суму, що перевищує
зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової)
ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:

- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.

27.09.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ "КБ ПРОМЕКОНОМБАНК", які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі
«Катеринославська» https://torgi.tbe.com.ua/

№

Найменування активі

Лоту

Початкова ціна
продажу лота, грн.

Земельна ділянка сільського призначення кадастровий номер

Гарантійний
внесок, грн. (без
ПДВ)

2 600 000,00 (без

217186 3220882600:04:006:0515, загальною площею 13,031 га за адресою:
Київська обл., Бориспільський р-н, Гнідинська с\р (документи відсутні)
Нерухоме майно: виробничий комплекс ЗБВ, що знаходиться за
217188 адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с.
Партизанське, вул. Леніна, 25-Е (16 281,9 кв.м.) (триває судова справа)

ПДВ)

260 000,00

26 000 000,00 (з
ПДВ)

500 000,00

Лоти № 217186, 217188 виставляються на повторні торги.
Ознайомитись об'єктами продажу можна з 10.00 до 15.00 год. за їх місцезнаходженням, з документами щодо об'єктів
продажу - за адресою: м. Київ, вул. Г. Тороповського (І.Дубового), 18, попередньо зателефонувавши за номером (044)
459 72 31.
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 27.09.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
26.09.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лоту– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лоту - 10% від початкової ціни лоту, але не більше 500 тис. грн.
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті

Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір купівлі-продажу і провести повний
розрахунок з продавцем та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі
винагороду Організатору аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi.tbe.com.ua
починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- правовстановлюючих документів (для юридичних осіб) або паспорту (стор. 1-11) та облікової картки платника
податків (для фізичних осіб);
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб або фізичних
осіб - підприємців)
- витягу з реєстру платників ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо учасник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з реєстру платників єдиного податку, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь
в електронних торгах (якщо учасник знаходиться на спрощеній системі оподаткування) (для юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника;
- довідки із зазначенням системи оподаткування (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців);
- довіреності/або іншого документу на право представляти на електронних торгах інтереси цієї фізичної або юридичної
особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, підпису договорів, надання цінових пропозицій
тощо);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- підтвердження сплати реєстраційного та гарантійного внесків (платіжне доручення, квитанція тощо);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів купівлі-продажу активів на суму, що перевищує
зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової)
ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;

- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
26.09.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська»
https://torgi.tbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Лоти №№216982-216986 виставляються до продажу повторно.
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, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;
2) АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41, та електронною
поштою: DevyatkoOV@bankbb.com.ua
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 26.09.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
23.09.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi.tbe.com.ua

починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);
- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
12 вересня 2016 р.
19.09.2016 р. відбудуться відкриті торги (аукціон) з реалізації активів АТ "ЗОЛОТІ ВОРОТА", які
проводитимуться на електронному торгівельному майданчику товарної біржі «Катеринославська»
https://torgi.tbe.com.ua/
ПЕРЕЛІК

ЛОТІВ

Лоти №№215905-215909 виставляються до продажу повторно.
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, 01032, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;
2) АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», 61166 м. Харків, пр. Науки,36, та електронною поштою: bank@gg.kh.ua.
Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 19.09.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків:
16.09.2016 року о 15 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): товарна біржа «Катеринославська», працює в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.,
обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, тел. (0562)366-555, (0562)320-555.
Розмір реєстраційного внеску по Лотам– 600,00 грн. без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску по Лотам - 10% від початкової ціни продажу лота,без ПДВ, але не більше 500 000,00 гривень
Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок ТБ «Катеринославська» №26002050231002 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 23364874
Крок відкритих торгів (аукціону): 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції
починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів
неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі «Катеринославська»», розміщеного на сайті
Організатора.
4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Катеринославська» винагороду за проведення аукціону.
5. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним
посвідченням договорів виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення
електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договір відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань і провести повний розрахунок з продавцем
та протягом 3-х робочих днів після підписання протоколу сплатити в безготівковій формі винагороду Організатору
аукціону.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: https://torgi.tbe.com.ua
починаючи з починаючи з моменту публікації цього оголошення .
До заяви, яка подається в ЕТС, заявник додає скановані копії наступних документів:
- підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- правовстановлюючих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);
- рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи про намір взяти участь в електронних торгах;
- свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо
заявник є небанківською фінансовою установою);

- свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);
- витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в
електронних торгах (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);
- витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо заявник зареєстрований платником єдиного податку);
- довідки про банківські та інші реквізити заявника із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична
особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреності або іншого документу від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на торгах інтереси цієї
юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів на участь в електронних торгах, надання пропозицій щодо ціни
виставлених на продаж активів та підпису договорів);
- паспорту (стор. 1-11) керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті
тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл
уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами
та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних
зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
Заявник, що подав заяву на участь в аукціоні по відповідному лоту в електронному вигляді, зобов’язаний направити
(вручити) в паперовому виді організатору аукціону та забезпечити отримання останнім за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, не пізніше кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) наступних
документів:
- оригіналу заяви на участь в аукціоні, яка підписана керівником (уповноваженою особою) та завірена печаткою
заявника з завіреними копіями документів, які додані заявником до заяви в сканованому вигляді та перелік яких
передбачений Правилами проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна та активів неплатоспроможних
банків в електронній формі на ТБ «Катеринославська» та наведений в цьому Додатку вище;
- договору про участь в аукціоні в двох примірниках, який підписаний керівником (уповноваженою особою) та
завірений печаткою заявника, проект якого наведений в Додатку по кожному Лоту.
Архів аукціонів
У разі виникнення зацікавленості звертатися за телефонами: (0562)366-555, 320-760, 770-02-12

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, та електронною поштою:
http://www.fg.gov.ua/assets-selling;
2) ПАТ «ТЕРРА БАНК», 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40 У, т. (044) 463-57-42.

