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«УКРАИНА»
61200, ГСП, г. Харьков, пл. Конституции, 1, Дворец Труда, 7-подъезд, 5-й этаж, тел./факс 731-50-36; E-mail: birga@kharkov.com
р/с 26006819348851 в филиале № 19 банка «Грант» г. Харьков, МФО 351607, код 23331780

№ 31 від 12 травня 2015 року
Міністерство юстиції України
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13
Вищий господарський суд України

Щодо розміщення на веб-сайті
в порядку статті.58 Закону України
“Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом” .

==============================

Оголошення
про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута
Товариства з обмеженою відповідальністю «Оргтехбуд» (код ЄДРПОУ 32031600)
з можливістю зниження початкової вартості.
Універсальна біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 23331780) оголошує про проведення другого
повторного аукціону з продажу майна банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю
«Оргтехбуд» (код ЄДРПОУ 32031600) з можливістю зниження початкової вартості на тому ж
аукціоні доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір.
Оголошення про проведення попереднього аукціону було розміщено сторінці веб-сайту
Міністерства юстиції України 24.03.2015р.
http://www.minjust.gov.ua/46406/?d=15803&v=69ce161c7e&t=7
та на веб-сайті Вищого господарського суду України 18.03.2015 р.
http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=15803&v=69ce161c7e&t=7
Аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості але не нижче
граничної вартості, яка становить 0,5 відсотків початкової вартості, вказаної в оголошенні про
проведення аукціону, доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір
Згідно ст.65 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом” початкова вартість продажу Лоту зменшена на 20% відносно початкової
вартості їх продажу на попередньому повторному аукціоні.
ЛОТ №1. Цілісний майновий комплекс, який в цілому складається з:
1. Комп’ютер.
Характеристика:
Даний лот складається з наступних складових:
- монітор LG FLETRON F700B рік випуску: 2002,
- системний блок LG, рік випуску 2002,

- клавіатура,
- маніпулятор «миша» LOGITEСH.
Технічний стан об’єкта: задовільний, в робочому стані.
Фотографічне зображення

2. Транспортний засіб
Характеристика:
Марка: JAC,
Модель: HFC 1020K,
Тип: бортовий-С з тентом,
Номер шасі: LJ11KAAB276009273,
Об’єм двигуна: 2540 см3
Тип палива: дизельне паливо
Повна маса: 3500 кг
Маса без навантаження: 1750 кг
Рік випуску: 2007
Пробіг: 137000 км
Колір: червоний
Державний реєстраційний номер: АХ3996АХ
Власник: ТОВ «Оргтехбуд».
Зареєстровано: РЕВ МВ №3 ДАІ ГУМВС України в Харківській області 03.10.2007 р.
Свідоцтво про реєстрацію: АХС № 063524.
Фото

Потреба в ремонті: потребує ремонту коробки перемикання передач і ходової.
Для утримання робочого стану поточно проводились ремонти. Сліди корозії металу кабіни,
кузова, пошкодження лако-фарбового покриття.
Фотографічне зображення

3. Капітальні інвестиції у сумі 1972591,99 грн.

4. Дебіторська заборгованість в сумі 289998,92 грн., яка виникла на підставі рішення
господарського суду Харківської області від 03.07.2012 р. по справі №5023/1915/12.

Початкова вартість лоту: 9 196 800, 00 грн. (дев’ять мільйонів сто дев’яносто шість
тисяч вісімсот грн.), без ПДВ.
Крок аукціону – 0,5% від початкової вартості лота.
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ (ЛОТ №1)
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
Місто Харків, дві тисячі п’ятнадцятого року ______ місяця _______ дня
Ми,
нижченаведені:
ліквідатор
банкрута
–
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРГТЕХБУД» (ідентифікаційний код 32031600, місцезнаходження: м. Харків,
вул. Праці, 54) арбітражний керуючий Панарін Михайло Михайлович, який проживає за адресою:
м.Харків, вул. Харківських Дивізій, буд. 5/1, кв. 41, діючий на підставі постанови господарського суду
Харківської області від 26.06.2014 р. по справі № Б-39/112-10, (далі за текстом – ПРОДАВЕЦЬ), та
______________________ в особі __________________, іменований далі як ПОКУПЕЦЬ – з другої
сторони, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, засвідчуємо,
що не страждаємо на психічний розлад, який може вплинути на здатність усвідомлювати свої дії та/або
керувати ними, та стверджуємо про відсутність щодо нас застосування фізичного або психологічного
тиску та повідомляємо, що цей правочин не є фіктивним та не має наміру приховати інший правочин,
уклали цей договір купівлі-продажу (далі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. На підставі протоколу № ___ проведення аукціону від ___.___.2015 року Універсальної біржі
«Україна», Продавець зобов’язується передати Цілісний майновий комплекс, який складається з:
- Автомобіль марки: JAC, модель: HFC 1020K, тип: бортовий-С з тентом, номер шасі:
LJ11KAAB276009273, об’єм двигуна: 2540 см3 , тип палива: дизельне паливо, повна маса: 3500 кг, маса
без навантаження: 1750 кг, рік випуску: 2007, пробіг: 137000 км, колір: червоний. Свідоцтво про
реєстрацію: АХС № 063524, зареєстровано: РЕВ МВ №3 ДАІ ГУМВС України в Харківській області
03.10.2007 р.;

- Комп’ютер, який складається з наступних складових: монітор LG FLETRON рік випуску:
2002, системний блок LG, рік випуску 2002, клавіатура , маніпулятор «миша» LOGITEK;
- Капітальні інвестиції у сумі 1972591,99 грн.
- Дебіторська заборгованість у загальній сумі 289998,92 грн.
(далі за текстом – майно), а Покупець зобов’язується прийняти у власність вказаний Цілісний
майновий комплекс і сплатити за нього визначену на аукціоні його вартість.
2. Право власності на зазначене майно, що підлягає реєстрації, належить Товариству з обмеженою
відповідальністю «Оргтехбуд» на підставі Свідоцтва про реєстрацію АХС № 063524 зареєстроване в РЕВ
МВ №3 ДАІ ГУМВС України в Харківській області 03.10.2007 р.
3. Початкова вартість Цілісного майнового комплексу становить 9 196 800, 00 грн. (дев’ять
мільйонів сто дев’яносто шість тисяч вісімсот грн.), без ПДВ.
4. Сума, запропонована переможцем аукціону (Покупцем), складає _______________ (__________)
гривень. Згідно з протоколом Універсальної біржі «Україна» № ___ про проведення аукціону від
___.___.2015 року, за лотом №1 ціна продажу Цілісного майнового комплексу складає ___________ грн.
(__________________ гривень ___ коп.).
5. З урахуванням зазначених вище пунктів цього Договору, продаж Цілісного майнового комплексу
за цим договором здійснюється за ___________ грн. (__________________ гривень ___ коп.), без ПДВ.
6. Згідно з цим договором, Покупець зобов’язується протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня
одержання від ліквідатора Продавця пропозиції щодо укладення договору купівлі-продажу Майна разом з
проектом цього договору, підписати даний договір купівлі-продажу Майна та перерахувати грошові
кошти за придбаний Цілісний майновий комплекс на зазначений у протоколі Універсальної біржі
«Україна» № ___ про проведення аукціону від ___.___.2015 року номер банківського рахунка в розмірі,
визначеному в п. 5 цього Договору за вирахуванням гарантійного внеску, якщо він сплачувався Покупцем
відповідно до ст. 61 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом».
7. Продавець свідчить, що продаж здійснюється ним без будь-яких погроз, примусу чи насильства, а
також, що вказаний Цілісний майновий комплекс до цього часу нікому іншому не проданий, не
подарований, не відчужений іншим способом, як внесок до статутного фонду не переданий, не
заставлений, в спорі та під податковою забороною не перебуває, прав на нього у третіх осіб, в тому числі
малолітніх та неповнолітніх, як в межах, так і за межами України, немає. Продавець свідчить, що
Цілісний майновий комплекс, які відчужується, самочинно ним не добудований, не перебудований, не
перепланований, господарські побутові будівлі та споруди не зведені.
8. Продавець та Покупець у присутності нотаріуса стверджують, що однаково розуміють значення і
умови цього Договору та його правові наслідки для кожної зі сторін, договір спрямований на реальне
настання правових наслідків, що обумовлені ним, їх волевиявлення як сторін за договором є вільним і
відповідає внутрішній волі, договір, що укладається, не має характеру фіктивного та удаваного
правочину, вони не обмежені у праві укладати правочини, вони не визнані в установленому законом
порядку недієздатними (повністю або частково), вони не страждають в момент укладення цього договору
на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті, вони вільно володіють української мовою,
що дає кожному з них змогу правильно зрозуміти зміст цього договору, проект цього договору, складений
нотаріусом з урахуванням умов, визначених ними, та умов, які є обов`язковими, ними прочитаний,
кожному зрозумілий і кожним схвалений.
9. Продавець свідчить та гарантує, що предмет цього договору є його приватною власністю.
10. Покупець стверджує, що Цілісний майновий комплекс візуально оглянуто до підписання
договору, недоліків, або дефектів, які б перешкоджали його використанню за призначенням, самочинних
добудов, перебудов, перепланування, не виявлено.
11. Протягом 5 (п’яти) днів з моменту виконання Продавцем п. 6 цього Договору щодо оплати ціни
Цілісного майнового комплексу, Продавець зобов’язаний передати Покупцеві у стані придатному до
цільового використання одночасно з належними документами (технічним паспортом та інші необхідні
документи), шляхом оформлення Акту про передавання права власності на нежитлові будівлі,
оформленим відповідно до ст. 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом».
12. Продавець зобов’язаний повідомити ПОКУПЦЯ про всі права третіх осіб на Цілісний майновий
комплекс, що відчужується.
13. У випадку порушення Покупцем п. 6 даного Договору, Продавець має право в односторонньому
порядку відмовитись від цього Договору. В цьому випадку договір купівлі-продажу вважається
припиненим з моменту направлення ліквідатором Продавця Покупцю письмового повідомлення про
відмову від даного договору купівлі-продажу цінним листом з описом вкладення або вручення особисто
уповноваженому представнику Покупця.

14. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна переходить до Покупця
відповідно до ст. 668 Цивільного кодексу України з моменту передання йому майна в порядку
передбаченому п. 11 цього Договору.
15. Витрати по нотаріальному оформленню цього договору несе ПОКУПЕЦЬ.
16. Зміст ст. 120, 125 Земельного кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу України, статтю
172.2 Податкового кодексу України, роз’яснено.
17. Цей договір складено в трьох примірниках, з яких перший примірник залишається у справах
приватного нотаріуса, а два інші примірника видається Покупцю та Продавцю.
18. Право власності у Покупця на вищевказане майно переходить з моменту підписання Акту про
передавання права власності на нежитлові будівлі обома сторонами та підлягає державній реєстрації.
ПІДПИСИ
Продавець___________________________________________________
Покупець____________________________________________________
Посвідчувальний напис нотаріуса
відповідної форми

Відомості про власника майна (продавець): Товариство з обмеженою відповідальністю
«Оргтехбуд» (код ЄДРПОУ 32031600, юридична адреса: 61177, м. Харків, вул. Праці, 54, в особі
ліквідатора Панаріна Михайла Михайловича, засоби зв’язку: моб. тел. ліквідатора 050-153-67-12, e-mail:
mpanarin@inbox.ru.
Організатор аукціону: Універсальна біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 23331780), 61200, ГСП, м.
Харків, пл.. Конституції, 1, Палац Праці, 7 під’їзд, 5 поверх, тел. (0572) 731-50-36, (0572) 731-11-77, email: birga@ukrpost.ua веб-сайт: www.birga.ic.kharkov.ua; www.ubuh.com.ua
Час та місце проведення аукціону: аукціон відбудеться 12.06.2015 р. об 11-00г. в залі торгів
Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 7 під’їзд, 5
поверх.
Порядок, місце, строк та час подання заявок на участь в аукціоні:
- Заяви на участь в аукціоні подаються починаючи з дати оприлюднення цього оголошення на вебсайті Вищого господарського суду України (www.vgsu.arbitr.gjv.ua) та Міністерства юстиції України
(www.mіnjust.gov.ua), за адресою: 61200, ГСП, м. Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 7 під’їзд, 5
поверх, Універсальна біржа «Україна». Графік роботи – робочі дні з 10-00 до 18-00 годин, обідня перерва
з 13-00 до 14-00, вихідні дні – субота, неділя. Телефони: (0572) 731-50-36; (0572) 731-11-77, e-mail:
birga@ukrpost.ua b_I_r_g_a@ukr.net
- Кінцевий термін прийому заяв – до 17-00 години 08.06.2015 року.
Розмір і порядок внесення гарантійного внеску: Гарантійний внесок по лоту № 1 у розмірі 10%
від початкової вартості продажу лоту шляхом безготівкового перерахування (без ПДВ) - на п/р УБ
«Україна» № 26006819348851 у відділенні №19 ПАТ «Банку «Грант» м. Харків, МФО 351607, код 23331780.
Розмір і порядок внесення реєстраційного сбіру: реєстраційний сбір по лоту № 1 у розмірі 17
грн. шляхом безготівкового перерахування (з ПДВ) - на п/р УБ «Україна» № 26006819348851 у відділенні
№19 ПАТ «Банку «Грант» м. Харків, МФО 351607, код 23331780
Порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що пред’являються
заявникам до їх оформлення:
1. Заявники подають на Універсальну біржу “Україна” заяви на участь в аукціоні в довільній
формі державною мовою, 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 про наявність або відсутність будь-якої заінтересованості заявника стосовно боржника,
кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер такої заінтересованості у разі її наявності;
- 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).
2. До заяви додаються наступні документи:
для юридичної особи:
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- копія установчих документів;
- копія рішення про призначення керівника юридичної особи;
- документи (або завірені в установленому діючим законодавством порядку їх копії), що
підтверджують повноваження особи 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, підписанням протоколу аукціону;
- копія паспорту або іншого документа, який посвідчує особу керівника або 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;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (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 в ході торгів пропозицій щодо вартості
придбання майна, підписанням протоколу аукціону;
- 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;
- документи (або завірені в установленому діючим законодавством порядку їх копії), що
підтверджують повноваження особи 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, підписанням протоколу аукціону;
- документ що посвідчує особу керівника/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 нерезидента 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 в ході торгів пропозицій
щодо вартості придбання майна, підписанням протоколу аукціону;
- документ про оплату гарантійного внеску;
- довідка з вказівкою реквізитів банківського рахунку заявника
для повернення коштів
гарантійного внеску.

3. Копії документів, у разі пред’явлення заявниками їх оригіналів, повинні бути завірені:
заявником юридичною особою - підписом керівника та її печаткою; заявником фізичною особою –
суб’єктом підприємницької діяльності - підписом та печаткою (у разі наявності); заявником фізичною
особою – її підписом. У разі непред’явлення заявником оригіналів документів він повинен надати
нотаріально посвідчені копії документів.
4. Подана заява на участь в аукціоні підлягає реєстрації в журналі заяв, підтвердження про це
висилається Універсальною біржею «Україна» на електронну пошту заявника.
5. Заявник має право змінити або відкликати свою заяву на участь в аукціоні у будь-який час до
закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні, шляхом подання на Універсальну біржу «Україна»
листа з інформацією щодо змін до заяви або її відкликання.
6. Рішення про допуск, або відмову в допуску заявників до аукціону приймається Універсальною
біржею «Україна» за наслідками розгляду поданих заяв на участь в аукціоні та документів до них і
оформлюється протоколом, який складається та підписується 09 червня 2015 року. До участі
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. Копії цього протоколу
протягом п’яти календарних днів з дня його підписання відправляються усім заявникам в електронній
формі на вказану в їх заявах адресу електронної пошти. 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:
1. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором) якого визначає організатор аукціону.
Крок аукціону становить – 0,5% від початкової вартості лота.
2. Перед початком аукціону ліцитатор інформує учасників про умови договору, що укладається на
аукціоні, суму, якій повинне бути кратне перевищення наступної пропозиції над попередньою (крок
аукціону), та початкову вартість лоту.
3. Під час аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної
ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора.
4. Якщо запропонована учасником аукціону ціна є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то
останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар
молотка ліцитатора.
5. За відсутності бажаючих укласти договір за початковою ціною ліцитатор знижує початкову вартість
на крок аукціону, але не нижче граничної вартості, яка становить 0,5 відсотків початкової вартості,
вказаної в оголошенні про проведення аукціону доти, доки не виявиться бажаючий (бажаючі) укласти
договір.
Після зниження початкової вартості, якщо виявиться бажаючий (бажаючі) укласти договір, аукціон
проводиться в загальному порядку.
6. У разі якщо протягом триразового оголошення початкової вартості, зниженої до граничної вартості,
яка становить 0,5 відсотків початкової вартості, вказаної в оголошенні про проведення аукціону,
учасники аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про закінчення аукціону
без виявлення переможця. В даному випадку гарантійні внески учасникам аукціону не повертаються.
7. Якщо протягом триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни,
ліцитатор одночасно з третім ударом молотка оголошує переможцем учасника, який запропонував
найвищу ціну лоту, та пропонує йому негайно сплатити ціну або частину ціни у випадках, установлених
Законом. Ліцитатор оголошує переможцю та іншим учасникам аукціону наслідки відмови від негайної
сплати ціни.
Після закінчення аукціону організатор аукціону підписує з переможцем аукціону (його
уповноваженою особою) протокол, який ведеться під час аукціону. Протокол складається організатором
аукціону негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без виявлення переможця.
8. У протоколі зазначаються: майно, що запропоноване для продажу; кількість учасників аукціону;
початкова вартість; ціна, запропонована переможцем аукціону, або відомості про те, що аукціон
закінчився без визначення переможця; ціна або частина ціни, сплачена переможцем; найменування і
місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові і місце проживання (для фізичної
особи) переможця торгів; адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщено відомості про проведення
аукціону; номер банківського рахунку, на який мають бути перераховані кошти за придбане майно.
9. До протоколу додається засвідчений організатором текст договору, вказаний в оголошенні про
проведення аукціону.
10. Протокол надається переможцю аукціону негайно після його складення та у той же день
надсилається (вручається) замовнику аукціону. Один примірник протоколу залишається в організатора

аукціону.
11. Протягом п’яти днів з дати підписання цього протоколу замовник аукціону надсилає переможцеві
торгів пропозицію щодо укладення договору купівлі-продажу майна разом з проектом цього договору
відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна.
12. Строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі: переможець торгів по лоту
№1 повинен протягом п’яти днів з дня одержання проекту договору разом із продавцем звернутися до
нотаріуса для укладення та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу майна підписати його
та перерахувати кошти за придбане майно на зазначений у протоколі номер банківського рахунку.
Платежі за придбане майно вносяться шляхом безготівкового перерахування на п/р УБ «Україна»
№26006819348851 у відділенні №19 ПАТ «Банку «Грант» м. Харків, МФО 351607, код 23331780.
13. Кожен учасник аукціону може вимагати надання йому копії протоколу, засвідченої організатором
аукціону. Така копія надається у день звернення.
14. Організатор аукціону зобов’язаний повідомити про запропоновану переможцем ціну або про
закінчення аукціону без визначення переможця для розміщення цих відомостей на веб-сайті державного
органу з питань банкрутства, на якому було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше,
ніж через три дні після закінчення аукціону.
15. Протокол є підставою для укладення договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та
продавцем майна.
16. Сплата Покупцем коштів за придбаний об’єкт аукціону вноситься на підставі договору купівліпродажу. Гарантійний внесок, сплачений покупцем, зараховується до ціни, що підлягає до сплати.
17. Гарантійний внесок не повертається:
- учасникам аукціону якщо протягом триразового оголошення ліцитатором початкової вартості лоту
вони не виявляють бажання укласти договір (закінчення аукціону без визначення переможця);
- 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.
18. Придбане на аукціоні майно передається покупцю після повної сплати запропонованої ним ціни.
19. У разі відмови або ухилення переможця аукціону від підписання договору купівлі-продажу 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. Якщо договір купівліпродажу не був укладений, замовник аукціону приймає рішення про проведення повторного аукціону і
про встановлення нової початкової вартості майна.
Аукціон визнається таким, що не відбувся, у відсутності учасників 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 у триденний строк після
виникнення підстави для такого визнання.
Податкова накладна переможцю не надається, в зв’язку з тим що продавець не є платником ПДВ.
Відомості про аукціон: аукціон є другім повторним.
Відомості про провадження у справі про банкрутство: Постанова Господарського суду Харківської
області від 26.06.2014 року № Б-39/112-10.
Спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону: додаткову інформацію можна
отримати на Універсальної біржі «Україна» в робочі дні з 10-00 до 18-00 годин, обідня перерва з 13-00 до
14-00, вихідні дні – субота, неділя, за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 7 під’їзд, 5
поверх, телефони: (0572) 731-50-36, (0572) 731-11-77; e-mail: birga@ukrpost.ua b_i_r_g_a@ukr.net вебсайт: www.birga.ic.kharkov.ua; www.ubuh.com.ua

