Відомості
до оголошення про проведення аукціону з продажу частини майна боржника
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Оголошення про проведення аукціону
Тип публікації:
Аукціон з продажу майна частинами.
Вид аукціону:
УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ
ПРИВАТНЕ
Відомості про боржника:
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДИНАМІКА
КОРПОРЕЙШИН»
(ПРАТ
«ДИНАМІКА
КОРПОРЕЙШИН»), код за ЄДРПОУ 21852196
38/5005/10594/2012
Номер справи:
Найменування
господарського Господарський суд Дніпропетровської області
суду:
04.01.2017 р. об 11 год. 00 хв.
Дата і час проведення аукціону:
Кінцеві дата і час представлення 22.12.2016 р. об 15 год. 00 хв.
заявок на участь у торгах:
Товарна біржа «Катеринославська» за адресою:
Місце проведення аукціону:
м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, 4 поверх, офіс №1.
Відомості
про
організатора Товарна біржа «Катеринославська» (код за ЄДРПОУ
23364874), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,
аукціону:
пр. Пушкіна, 49, e-mail: tbe@ukr.net, конт.тел. (0562)
366-555, (0562) 320-555, веб-сайт: www.tbe.com.ua.
санацією
ПРАТ
«ДИНАМІКА
Відомості
про
ліквідатора Керуючий
КОРПОРЕЙШИН» арбітражний керуючий Чеснова
(керуючого санацією):
Н.В. (свідоцтво № 609 від 08.04.2013р.), яка діє на
підставі
ухвали
господарського
суду
Дніпропетровської області від 09.02.2016 р. по справі
№ 38/5005/10594/2012
Текст оголошення:
Оголошення
про проведення аукціону з продажу частини майна боржника
ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» (код ЄДРПОУ 21852196)
в процедурі санації
Товарна біржа «Катеринославська» (код ЄДРПОУ 23364874) оголошує про проведення
аукціону з продажу частини майна боржника ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» (код
ЄДРПОУ 21852196) в процедурі санації.
Примітка:
Продаж частини майна боржника ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» в
процедурі санації, проводиться у відповідності до ч. 1 та ч.2 ст. 35 Закону України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від
23.12.2011 N 4212-VI, що набрав законної сили з 19.01.2013р., згідно з планом санації
ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН», затвердженого ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 14.09.16р. по справі № 38/5005/10594/2012, у вигляді окремих
лотів, а саме: Лот № 1 та Лот №2.
Початкова вартість майна по Лоту №1 та Лоту №2 встановлена згідно ч. 4 ст. 35
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» на підставі експертної оцінки.
Продавець майна є платником ПДВ та має можливість надати податкову
накладну переможцю аукціону.
Лот №1 – Незавершене будівництво літ. АА-3- готовністю 41%; блок цеху №2
літ.АА – 1, аа – 1 – готовністю 47 %; літ. Н – готовністю 80%.
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Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро (Дніпропетровськ), пр.
Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), буд. 160.
Початкова вартість продажу: 13 854 100, 00 грн., крім того ПДВ 2 770 820,00 грн.,
всього з урахуванням ПДВ 16 624 920 (Шістнадцять мільйонів шістсот двадцять чотири
тисячі дев’ятсот двадцять) грн. 00 коп., зниження початкової вартості продажу на
аукціоні не передбачено.
Характеристика нерухомого майна по Лоту №1:
Нерухоме майно, а саме незавершене будівництво літ. АА-3- готовністю 41%; блок
цеху №2 літ.АА1 – 1, аа – 1 – готовністю 47 %; літ. Н – готовністю 80%, належить ПРАТ
«ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» на праві колективної власності на підставі договору
купівлі-продажу об’єктів, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського
нотаріального округу Василенком В.М. 27.07.2008 р. та зареєстровано в реєстрі за № 11221.
Нерухоме майно розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером
1210100000:02:099:0014 площею 1,4987 га за адресою: м.Дніпро пр. пр. Богдана
Хмельницького, буд. 160-К. Земельна ділянка належить Дніпропетровській міській раді.
Право користування земельною ділянкою до покупця не переходить. Покупець самостійно
вирішує питання щодо оформлення права користування (власності) земельною ділянкою.
Кількість поверхів, план, кількість приміщень їх площа та призначення, наведені в
копії технічного паспорту нижче. Матеріал стін – з/бетон, цегла.
Копія технічного паспорту по Лоту №1:

Фотографічне зображення майна по Лоту №1:

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ ПО ЛОТУ №1
м. Дніпро

________ 2017 р.

ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» в особі керуючого санацією, арбітражного
керуючого Чеснової Н.В. (свідоцтво № 609 від 08.04.2013р.), яка діє на підставі ухвали
господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2016 р. по справі
№
38/5005/10594/2012,
надалі
“Продавець”,
з
одного
боку
та
__________________________________, надалі «Покупець», з другого боку, надалі Сторони,
відповідно до результатів аукціону, що був проведений на товарній біржі
«Катеринославська» - Протокол про проведення аукціону з продажу частини майна
боржника ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» (код ЄДРПОУ 21852196) в процедурі
санації від «____»_______2017 року № ___, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати продане на аукціоні, проведеному
товарною біржею «Катеринославська» «____»________ 2016 року (Протокол про проведення
аукціону з продажу частини майна боржника ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» (код
ЄДРПОУ 21852196) в процедурі санації від «____»_______2017 року № ___) Лот №1 –
Незавершене будівництво літ. АА-3- готовністю 41%; блок цеху №2 літ.АА1 – 1, аа – 1 –

готовністю 47 %; літ. Н – готовністю 80%., місцезнаходження майна: Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро (Дніпропетровськ), пр. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), буд. 160
(надалі Майно), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти, і сплатити за нього обумовлену цим
Договором грошову суму.
1.2. Майно, зазначене у п.1.1. цього Договору, належить ПРАТ «ДИНАМІКА
КОРПОРЕЙШИН» на праві колективної власності на підставі договору купівлі-продажу
об’єктів, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального
округу Василенком В.М. 27.07.2008 р. та зареєстровано в реєстрі за № 11221.
1.3. Продавець гарантує, що майно, зазначене у п. 1.1. цього Договору, не є
проданим, подарованим або відчуженим іншим способом третім особам, не знаходиться під
арештом, забороною на відчуження та у податковій заставі, в спорі не перебуває.
2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Згідно з Протоколом товарної біржі «Катеринославська» про проведення аукціону
з продажу частини майна боржника ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» (код ЄДРПОУ
21852196) в процедурі санації від «____»_______2017 року № ___ ціна продажу Майна
складає _________________ грн. без ПДВ. Зазначена ціна є остаточною та не підлягає будьяким змінам.
2.2. Покупець сплачує вартість Майна у безготівковій формі шляхом перерахування
грошових коштів на рахунок ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» № р\р 26003300051901
в ПАТ АКБ «Новий», МФО 305062, код ЄДРПОУ 21852196., протягом п’яти днів з моменту
отримання від Замовника аукціону проекту цього Договору.
2.3. Кошти гарантійного внеску, сплачені Покупцем, зараховуються до ціни продажу.
3. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ
3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами в порядку
встановленому чинним законодавством України.
4. МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
4.1. Право власності на майно, що є предметом цього Договору, виникає у Покупця в
порядку встановленому чинним законодавством України.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцю у власність майно відповідно до умов цього Договору.
5.1.2. Надати Покупцю всі необхідні документи для підписання цього Договору та
нести повну відповідальність за їх достовірність.
5.2. Покупець зобов’язаний:
5.2.1. Здійснити оплату за Майно в строки та в порядку встановлені цим Договором.
5.2.2. Прийняти Майно на умовах встановлених цим Договором.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору винна Сторона
відшкодовує іншій Стороні усі завдані збитки, в розмірі прямої та дійсної шкоди. У всьому,
що не передбачено цим Договором Сторони керуються чинним законодавством України.
6.2. Усі спори, пов’язані з підписанням або виконанням цього Договору, підлягають до
розгляду в компетентному суді, в порядку передбаченому чинним законодавством України.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Передача Майна здійснюється ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ в 3-х денний строк після
повної сплати його вартості.
7.2. Передача Майна ПРОДАВЦЕМ і прийняття Майна ПОКУПЦЕМ засвідчується
актом прийому-передачі, який підписується сторонами.
7.3. Сторони ознайомлені зі змістом ст. 82 ЦК України (на юридичних осіб публічного
права у цивільних відносинах поширюються положення Цивільного кодексу України, якщо
інше не встановлено законом), ст.ст. 226, 228-236 ЦК України (правочин є нікчемним, якщо
вчинений недієздатною особою або недійсний, якщо вчинений внаслідок: помилки, що має
істотне значення, під впливом насильства, під впливом обману, під впливом тяжкої
обставини), ст. 215 Господарського кодексу України (про відповідальність за порушення
законодавства про банкрутство, а саме: «неправомірні дії, що завдали істотної шкоди
інтересам кредиторів та держави, тягнуть за собою кримінальну відповідальність винних
осіб відповідно до закону»).

7.4. Сторони стверджують, що у цьому договорі відображений весь обсяг
домовленостей між сторонами щодо предмету договору купівлі-продажу, інші зобов`язання
та пропозиції, що не зазначені у цьому договорі є не дійсними.
7.5. Даний Договір укладений у 2 (двох) автентичних примірниках українською мовою
для кожної із Сторін..
7.6. Текст цього договору перед підписанням прочитаний Сторонами особисто та їм
повністю зрозумілий. Своїми підписами під цим договором Сторони засвідчують про
відсутність в них заперечень щодо кожної з умов цього Договору, підтверджують, що цей
Договір відповідає дійсним намірам кожної зі Сторін, сторони однаково розуміють значення,
умови договору та його правові наслідки для кожної зі Сторін.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Продавець
ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН»
49000, м. Дніпро,
пр. Богдана Хмельницького (вул. Героїв
Сталінграду), буд. 158
код ЄДРПОУ 21852196

Покупець
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_________________ /Чеснова Н.В./
Лот №2 – Головний корпус літ. А-2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро (Дніпропетровськ), пр.
Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), буд. 158.
Початкова вартість продажу: 27 889 000,00 грн., крім того ПДВ 5 577 800,00 грн.,
всього з урахуванням ПДВ 33 466 800 (Тридцять три мільйони чотириста шістдесят шість
тисяч вісімсот) грн. 00 коп., зниження початкової вартості продажу на аукціоні не
передбачено.
Характеристика нерухомого майна по Лоту №2:
Головний корпус літ. А-2 входить до складу будівель та споруд, які належать ПРАТ
«ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» на праві колективної власності на підставі рішення
господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2002 р. та ухвали господарського
суду Дніпропетровської області від 13.12.2002р. (Реєстраційне посвідчення на об’єкти
нерухомого майна, які належать юридичним особам від 29.01.2003р., право власності
записано в реєстрову книгу №59ЮН за реєстровим номером 2825-44).
Головний корпус літ. А-2 загальною площею 6 025,0 м2.
Будівлі та споруди до складу яких входить головний корпус літ. А-2, розташовані на
земельній ділянці площею 2,2641 га (кадастровий номер не присвоєний) за адресою: м.
Дніпро пр. пр. Богдана Хмельницького, буд. 158. ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН»
користується земельною ділянкою згідно Державного акту на право постійного
користування землею (зареєстровано 03.10.1995р. в Книзі записів державних актів на право
користування землею за №000241) для фактичного розміщення заводу. Право користування
земельною ділянкою до покупця не переходить. Покупець самостійно вирішує питання щодо
оформлення права користування (власності) земельною ділянкою.
Кількість поверхів, кількість приміщень їх площа та призначення, план приміщень та
матеріал стін наведені в копії технічного паспорту нижче.
Примітка:
1. Нерухоме майно по Лоту № 2, а саме літ.А-2-головний корпус входить до складу
будівель та споруд, які знаходяться під арештом (постанова про арешт майна боржника та
оголошення заборони на відчуження від 30.09.2013р. б/н, видана виконавчою службою

Дніпропетровського міського управління юстиції, номер запису про обтяження: 2757040
(спеціальний розділ)). Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від
22.11.2016р. по справі № 38/5005/10594/2012, на підставі ст. 28 Закону України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», задоволено
клопотання керуючого санацією про скасування арешту та скасований арешт (номер запису
про обтяження: 2757040 (спеціальний розділ)).
2. Нерухоме майно по Лоту № 2, а саме літ.А-2-головний корпус знаходиться в оренді
на підставі укладеного Продавцем договору оренди з третьою особою. Відповідно до умов
договору оренди перехід права власності на це нерухоме майно до іншої особи не тягне за
собою припинення або зміну цього договору. В приміщенні літ.А-2-головний корпус
орендарем розміщена виробнича лінія, що є власністю нерезидента.
Копія технічного по Лоту №2:

Фотографічне зображення майна по Лоту №2:

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ ПО ЛОТУ №2

м. Дніпро

________ 2017 р.

ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» в особі керуючого санацією, арбітражного
керуючого Чеснової Н.В. (свідоцтво № 609 від 08.04.2013р.), яка діє на підставі ухвали
господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2016 р. по справі
№
38/5005/10594/2012,
надалі
“Продавець”,
з
одного
боку
та
__________________________________, надалі «Покупець», з другого боку, надалі Сторони,
відповідно до результатів аукціону, що був проведений на товарній біржі
«Катеринославська» - Протокол про проведення аукціону з продажу частини майна
боржника ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» (код ЄДРПОУ 21852196) в процедурі
санації від «____»_______2017 року № ___, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати продане на аукціоні, проведеному
товарною біржею «Катеринославська» «____»________ 2016 року (Протокол про проведення
аукціону з продажу частини майна боржника ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» (код
ЄДРПОУ 21852196) в процедурі санації від «____»_______2017 року № ___) Лот №2 –
Головний корпус літ. А-2, місцезнаходження майна: Дніпропетровська обл., м. Дніпро
(Дніпропетровськ), пр. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), буд. 158 (надалі
Майно), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти, і сплатити за нього обумовлену цим
Договором грошову суму.
1.2. Майно, зазначене у п.1.1. цього Договору, належить ПРАТ «ДИНАМІКА
КОРПОРЕЙШИН» на праві колективної власності на підставі рішення господарського суду
Дніпропетровської області від 19.11.2002 р. та ухвали господарського суду
Дніпропетровської області від 13.12.2002р.
(Реєстраційне посвідчення на об’єкти
нерухомого майна, які належать юридичним особам від 29.01.2003р., право власності
записано в реєстрову книгу №59ЮН за реєстровим номером 2825-44).
1.3. Продавець гарантує, що майно, зазначене у п. 1.1. цього Договору, не є
проданим, подарованим або відчуженим іншим способом третім особам, у податковій
заставі, в спорі не перебуває. Майно входить до складу будівель та споруд, які знаходяться
під арештом (постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на відчуження
від 30.09.2013р. б/н, видана виконавчою службою Дніпропетровського міського управління
юстиції, номер запису про обтяження: 2757040 (спеціальний розділ)). Ухвалою
господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2016р. по справі №
38/5005/10594/2012, на підставі ст. 28 Закону України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом», задоволено клопотання керуючого санацією про
скасування арешту та скасований арешт (номер запису про обтяження: 2757040 (спеціальний
розділ)).
1.4. Продавець зазначає, що Майно знаходиться в оренді на підставі укладеного
Продавцем договору оренди з третьою особою. Відповідно до умов договору оренди перехід
права власності на це нерухоме майно до іншої особи не тягне за собою припинення або
зміну цього договору. В приміщенні Головного корпусу літ.А-2 орендарем розміщена
виробнича лінія, що є власністю нерезидента.
2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Згідно з Протоколом товарної біржі «Катеринославська» про проведення аукціону
з продажу частини майна боржника ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» (код ЄДРПОУ
21852196) в процедурі санації від «____»_______2017 року № ___ ціна продажу Майна
складає _________________ грн. без ПДВ. Зазначена ціна є остаточною та не підлягає будьяким змінам.
2.2. Покупець сплачує вартість Майна у безготівковій формі шляхом перерахування
грошових коштів на рахунок ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» № р\р 26003300051901
в ПАТ АКБ «Новий», МФО 305062, код ЄДРПОУ 21852196., протягом п’яти днів з моменту
отримання від Замовника аукціону проекту цього Договору.
2.3. Кошти гарантійного внеску, сплачені Покупцем, зараховуються до ціни продажу.
3. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ

3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами в порядку
встановленому чинним законодавством України.
4. МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
4.1. Право власності на майно, що є предметом цього Договору, виникає у Покупця в
порядку встановленому чинним законодавством України.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцю у власність майно відповідно до умов цього Договору.
5.1.2. Надати Покупцю всі необхідні документи для підписання цього Договору та
нести повну відповідальність за їх достовірність.
5.2. Покупець зобов’язаний:
5.2.1. Здійснити оплату за Майно в строки та в порядку встановлені цим Договором.
5.2.2. Прийняти Майно на умовах встановлених цим Договором.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору винна Сторона
відшкодовує іншій Стороні усі завдані збитки, в розмірі прямої та дійсної шкоди. У всьому,
що не передбачено цим Договором Сторони керуються чинним законодавством України.
6.2. Усі спори, пов’язані з підписанням або виконанням цього Договору, підлягають до
розгляду в компетентному суді, в порядку передбаченому чинним законодавством України.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Передача Майна здійснюється ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ в 3-х денний строк після
повної сплати його вартості.
7.2. Передача Майна ПРОДАВЦЕМ і прийняття Майна ПОКУПЦЕМ засвідчується
актом прийому-передачі, який підписується сторонами.
7.3. Сторони ознайомлені зі змістом ст. 82 ЦК України (на юридичних осіб публічного
права у цивільних відносинах поширюються положення Цивільного кодексу України, якщо
інше не встановлено законом), ст.ст. 226, 228-236 ЦК України (правочин є нікчемним, якщо
вчинений недієздатною особою або недійсний, якщо вчинений внаслідок: помилки, що має
істотне значення, під впливом насильства, під впливом обману, під впливом тяжкої
обставини), ст. 215 Господарського кодексу України (про відповідальність за порушення
законодавства про банкрутство, а саме: «неправомірні дії, що завдали істотної шкоди
інтересам кредиторів та держави, тягнуть за собою кримінальну відповідальність винних
осіб відповідно до закону»).
7.4. Сторони стверджують, що у цьому договорі відображений весь обсяг
домовленостей між сторонами щодо предмету договору купівлі-продажу, інші зобов`язання
та пропозиції, що не зазначені у цьому договорі є не дійсними.
7.5. Даний Договір укладений у 2 (двох) автентичних примірниках українською мовою
для кожної із Сторін..
7.6. Текст цього договору перед підписанням прочитаний Сторонами особисто та їм
повністю зрозумілий. Своїми підписами під цим договором Сторони засвідчують про
відсутність в них заперечень щодо кожної з умов цього Договору, підтверджують, що цей
Договір відповідає дійсним намірам кожної зі Сторін, сторони однаково розуміють значення,
умови договору та його правові наслідки для кожної зі Сторін.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Продавець
ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН»
49000, м. Дніпро,
пр. Богдана Хмельницького (вул. Героїв
Сталінграду), буд. 158
код ЄДРПОУ 21852196
_________________ /Чеснова Н.В./

Покупець
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Продавець майна: ПРАТ «ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН», (код за ЄДРПОУ
21852196), місцезнаходження: м.
Дніпро, пр. Богдана Хмельницького (вул. Героїв
Сталінграду), буд. 158, в особі керуючого санацією, арбітражного керуючого Чеснової Н.В.
(свідоцтво № 609 від 08.04.2013р.), яка діє на підставі ухвали господарського суду
Дніпропетровської області від 09.02.2016 р. по справі № 38/5005/10594/2012, тел. (050) 57278-70, e-mail: nataliya-chesnova@yandex.ru.
Організатор аукціону: товарна біржа «Катеринославська» (код за ЄДРПОУ
23364874), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, e-mail: tbe@ukr.net, конт.
тел. (0562) 366-555, (0562) 320-555, веб-сайт: www.tbe.com.ua.
Час та місце проведення аукціону: аукціон відбудеться 04.01.2017 р. об 11 год. 00
хв. на товарній біржі «Катеринославська» за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49, 4
поверх, офіс №1.
Порядок, місце, строк та час подання (представлення) заяв на участь в аукціоні:
- Заяви на участь в аукціоні подаються починаючи з дати розміщення цього
оголошення на офіційних веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого
Господарського суду України, окремо по кожному Лоту, за адресою: 49000, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 49, товарна біржа «Катеринославська». Графік роботи – робочі дні з 10-00 до 17-00
годин, обідня перерва з 13-00 до 14-00. Телефони: (0562) 366-555; (0562) 320-555, e-mail:
tbe@ukr.net, tbe2013@mail.ru.
- Кінцеві дата і час представлення заяв на участь у торгах – 22.12.2016 р. 15 год.
00 хв.
Розмір і порядок внесення гарантійного внеску: Гарантійний внесок сплачується
до 15 год. 00 хв. 22.12.2016 р. (включно) у розмірі 10% від початкової вартості продажу
кожного лоту шляхом безготівкового перерахування (без ПДВ) - на п/р ТБ
«Катеринославська» №26002050231002 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код
ЄДРПОУ 23364874.
Порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що
пред’являються заявникам до їх оформлення:
1. Заявники представляють (подають) на товарну біржу «Катеринославська» заяви на
участь в аукціоні в довільній формі державною мовою особисто або через уповноваженого
представника, які повинні містить наступні відомості:
- для юридичної особи – повне найменування, організаційно – правова форма,
місцезнаходження, поштова адреса заявника, номер контактного телефону та адреса
електронної пошти заявника;
- для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про його
місце проживання , номер контактного телефону та адреса електронної пошти заявника,
згоду на обробку персональних даних;
- номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на аукціоні;
- відомості, які містять інформацію про наявність заінтересованості заявника стосовно
боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер такої
заінтересованості або інформацію про відсутність заінтересованості заявника стосовно
боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону;
- згоду на відео та аудіо запис аукціону, зберігання та розповсюдження цього запису
відповідно до вимог, встановлених ст.62 Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.12.11р. №
4212-VI зі змінами та доповненнями (далі Закон).
Відповідність за достовірність вказаних в заяві відомостей несе заявник.
2. До заяви додаються наступні документи:
для юридичної особи:

- відповідний підтверджуючий документ з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців про реєстрацію юридичної особи та повноваження
керівника;
- копія установчих документів;
- копія рішення про призначення керівника юридичної особи;
- рішення відповідного уповноваженого органу управління (згідно статутних
документів) щодо придбання майна на аукціоні (з наданням представнику права визначення
ціни придбання майна або встановлення в рішенні граничної ціни придбання майна);
- довіреність на представника заявника на здійснення від імені заявника дій,
пов’язаних з придбанням майна на аукціоні в т.ч. поданням заяви на участь в аукціоні,
участю в аукціоні, наданням в ході торгів пропозицій щодо вартості придбання майна,
підписання протоколу, тощо;
- копія паспорту або іншого документа, який посвідчує особу представника заявника,
а також копію документу про реєстраційний номер облікової картки платника податків
представника заявника;
- документ про оплату гарантійного внеску;
- довідка з вказівкою реквізитів банківського рахунку заявника для повернення
коштів гарантійного внеску.
для фізичної особи:
- копія паспорту або іншого документа, який посвідчує особу заявника або його
представника, копія документу про реєстраційний номер облікової картки платника податків
(при наявності);
- відповідний підтверджуючий документ з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців про реєстрацію фізичної особи-підприємця (для
фізичних осіб - підприємців);
- нотаріально посвідчену довіреність (для представника фізичної особи), яка
підтверджує повноваження щодо здійснення від імені заявника дій, пов’язаних з придбанням
майна на аукціоні в т.ч. поданням заяви на участь в аукціоні, участю в аукціоні, наданням
права визначення ціни придбання майна на аукціоні або встановлення заявником граничної
ціни придбання майна на аукціоні, підписанням протоколу аукціону, тощо;
- документ про оплату гарантійного внеску;
- довідка з вказівкою реквізитів банківського рахунку заявника для повернення
коштів гарантійного внеску.
для заявників нерезидентів юридичних осіб (копії документів, які згідно вимог
чинного законодавства України, потребують легалізації - повинні бути легалізовані та
перекладені українською мовою):
- копія установчих документів;
- копія витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально
засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про
реєстрацію відповідної юридичної особи;
- копія документа про призначення керівника юридичної особи;
- рішення відповідного уповноваженого органу управління (згідно статутних
документів) щодо придбання майна на аукціоні (з наданням представнику права визначення
ціни придбання майна або встановлення в рішенні граничної ціни придбання майна);
- довіреність на представника заявника на здійснення від імені заявника дій,
пов’язаних з придбанням майна на аукціоні в т.ч. поданням заяви на участь в аукціоні,
участю в аукціоні, наданням в ході торгів пропозицій щодо вартості придбання майна,
підписання протоколу, тощо;
- копія паспорту або іншого документа, який посвідчує особу представника заявника,
а також копію документу про реєстраційний номер облікової картки платника податків
представника заявника;
- документ про оплату гарантійного внеску;
- довідка з вказівкою реквізитів банківського рахунку заявника для повернення
коштів гарантійного внеску.
для заявників нерезидентів фізичних осіб (копії документів, які згідно вимог чинного
законодавства України, потребують легалізації - повинні бути легалізовані та перекладені
українською мовою):

- відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні;
- документ що посвідчує особу заявника/представника заявника;
- нотаріально посвідчену довіреність (для представника фізичної особи), яка
підтверджує повноваження щодо здійснення від імені заявника дій, пов’язаних з придбанням
майна на аукціоні в т.ч. поданням заяви на участь в аукціоні, участю в аукціоні, наданням
права визначення ціни придбання майна на аукціоні або встановлення заявником граничної
ціни придбання майна на аукціоні, підписанням протоколу аукціону, тощо;
- документ про оплату гарантійного внеску;
- довідка з вказівкою реквізитів банківського рахунку заявника для повернення
коштів гарантійного внеску.
3. Заявник при подачі заяви на участь в аукціоні повинен укласти з Організатором
аукціону договір про умови участі в аукціоні (договір про завдаток);
4. Копії документів повинні бути завірені уповноваженою особою заявника у
встановленому порядку або нотаріально. Представник заявника при подачі документів
повинен представити свій паспорт.
5. Подана заява на участь в аукціоні підлягає реєстрації в журналі заяв, підтвердження
про це висилається товарною біржею «Катеринославська» на електронну пошту заявника,
вказану в цій заяві.
6. Заявник має право змінити або відкликати свою заяву на участь в аукціоні у будьякий час до закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні, шляхом подання на товарну
біржу «Катеринославська» листа з інформацією щодо змін до заяви або її відкликання.
7. Подана заява на участь в аукціоні свідчить про ознайомлення заявника з майном,
його якісними характеристиками та усіма недоліками, та відсутність претензій щодо майна
та прихованих недоліків.
8. Рішення про допуск, або відмову в допуску заявників до аукціону приймається
товарною біржею «Катеринославська» за наслідками розгляду поданих заяв на участь в
аукціоні та документів до них 24 грудня 2016 року та оформлюється протоколом про
визначення учасників аукціону окремо по кожному заявнику. До участі в торгах
допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи до них, які
відповідають вимогам, встановленим Законом і вказаним в оголошенні про проведення
аукціону. Заявники допущені до участі в торгах визнаються учасниками аукціону. Копії
цього протоколу протягом п’яти календарних днів з дня його підписання надсилається усім
заявникам на адресу електронної пошти, яка вказана в заяві. Заявникам, які допущені до
аукціону, додатково повідомляється номер учасника. Аукціонна картка, з обох сторін якої
зазначається номер учасника, видається при реєстрації учасника перед початком аукціону.
Порядок і критерії виявлення переможця торгів:
Аукціон проводиться у відповідності до ст. 64 Закону.
Крок аукціону складає 1 (один) відсоток від початкової вартості продажу майна.
Під час аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах
оголошеної ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до
ліцитатора. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора. Якщо протягом
триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор
одночасно з третім ударом молотка оголошує переможцем учасника, який запропонував
найвищу ціну.
У разі якщо протягом триразового оголошення початкової вартості лоту учасники
аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про закінчення
аукціону без визначення переможця.
Під час проведення аукціону ведеться протокол окремо по кожному лоту. Після
закінчення аукціону протокол підписує організатор аукціону, переможець аукціону (або його
представник) та Замовник аукціону.
Протокол є підставою для укладення договору купівлі-продажу між переможцем
аукціону та Замовником аукціону.
Переможець аукціону повинен протягом п’яти днів з дня одержання проекту договору
підписати його та перерахувати кошти в безготівковій формі за придбане майно в розмірі
ціни продажу майна за вирахуванням суми гарантійного внеску.
У разі відмови або ухилення переможця аукціону від підписання договору купівліпродажу майна протягом п’яти днів з дня його отримання замовник аукціону має право

запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, яким
запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими
учасниками торгів, за винятком переможця торгів.
Строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі: Переможець
аукціону повинен протягом п‘яти днів з дня одержання проекту договору купівлі-продажу
майна підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на рахунок ПРАТ
«ДИНАМІКА КОРПОРЕЙШИН» № р\р 26003300051901 в ПАТ АКБ «Новий», МФО
305062, код ЄДРПОУ 21852196.
Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу
майна, що підлягає до сплати.
Аукціон визнається таким, що не відбувся у разі:
- відсутності учасників аукціону або наявності на торгах лише одного учасника;
- коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову (початкову
вартість);
- несплати в установлений строк переможцем належної суми за придбане майно
Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається організатором
аукціону у 3-х денний строк після виникнення вищезазначених обставин.
Гарантійний внесок не повертається:
- учасникам аукціону у разі закінчення аукціону без визначення переможця (крім
випадків виявлення недоліків майна, не зазначених в оголошенні про проведення аукціону,
що розміщується на веб-сайтах);
- переможцю аукціону, якщо він не виконав обов’язку щодо сплати в установлений
строк належної суми за придбане майно;
- переможцю аукціону у разі відмови або ухилення його від підписання договору
купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня його отримання.
Спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону: додаткову
інформацію можна отримати на товарній біржі «Катеринославська» в робочі дні з 10-00 до
17-00 годин, обідня перерва з 13-00 до 14-00, за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49,
телефони: (0562) 366-555, (0562) 320-555; e-mail: tbe@ukr.net, адреса веб-сайта:
www.tbe.com.ua.

