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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ  БІРЖОВЕ  ВИДАННЯ
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№ 12 (111) від 27.06.2018 р

02 липня 2018 р. о 14.00 год. за адресою: м. Ужгород, вул. 
Собранецька, б.60, к.411 ЦЕНТРАЛЬНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ 
БІРЖЕЮ буде проведено аукціон з продажу державного майна 
Тячівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України 
Закарпатської області, код ЄДРПОУ 41246752:

Умови продажу та експлуатації об'єкта:
а) Протокол, затверджений та погоджений відповідно до вимог пункту 
33 Порядку, є підставою для укладення протягом 30 календарних днів з 
дати його затвердження договору купівлі-продажу між переможцем 
аукціону та суб'єктом господарювання. Витрати по укладанню 
договору покласти на покупця;
б) Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30 
календарних днів з дати підписання договору купівлі-продажу. Строк 
оплати може бути продовжено суб'єктом господарювання ще на 30 
календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни 
продажу об'єкта.
в) Протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня затвердження протоколу 
аукціону сплатити ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ 
винагороду за організацію та проведення аукціону в розмірі 10 
(десяти) % від кінцевої ціни продажу та вартість поточних витрат.
     Заявки на участь в  аукціоні   приймаються за 
місцезнаходженням брокерської контори №--- ПП «Синтез 
Плюс.»  м. Ужгород, вул..Собранецька, б.60, к.411  з 9.00 до 17.00., 
тел.. 095 716-92-80, 097 470-35-22.
     Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три робочих 
дні до проведення  аукціону.

Учасниками аукціону сплачується:
- реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. на п/р 

організатора ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ п/р № 
26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО: 300614, 
ЕДРПОУ 32996161;

- гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової 
варто ст і  на  р /р  орган і затора  аукц іону  ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ № п/р № 26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» МФО: 300614, ЕДРПОУ 32996161.

Квитанція про сплату подається разом з заявкою на участь в 
аукціоні.

Ознайомитися з об'єктом та отримати додаткову інформацію про 
проведення аукціону можна в робочі дні за місцезнаходженням 
об'єкту в попередньо погоджений час з Організатором аукціону за 
адресою: Закарпатська область,  м.Тячів, вул..Робітнича, 18. та на 
сайті Організатора https://centrex.com.ua.
       Організатор торгів (аукціону): ЦЕНТРАЛЬНА 
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА, код ЄДРПОУ 32996161, 36014, м. 
Полтава, вул. Пушкіна, 88; телефон (факс): (0532) 69-70-50, (044) 
331-34-35, (067) 530-72-74; графік роботи: з  09 год. 00 хв.  до  18 
год. 00 хв., перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (щоденно, крім 
вихідних та святкових).

13 липня 2018 р. о 14.00 год. в торговій залі за адресою: м. 
Маріуполь, пр. Миру, 54/46, ЦЕНТРАЛЬНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ 
БІРЖЕЮ буде проведено повторний цільовий аукціон зі 
зменшенням початкової вартості на 15 %   з реалізації активів 
платника податків ТОВ «Слов'янська Індустріальна Спілка «Сода» 
(код ЄДРПОУ  31054873, адреса місцезнаходження власника: 84112, 
Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Світлодарська, 91), які 
знаходяться в податковій заставі ГУ ДФС у Донецькій області:

Умови продажу:
 Переможець аукціону зобов'язаний протягом 3-х днів від 

дня затвердження протоколу аукціону укласти договір 
купівлі – продажу об'єкта. Всі витрати по укладенню 
договору покладаються на Покупця.

 Переможець цільового аукціону зобов'язаний внести 
зазначені в протоколі платежі протягом строку, 
обумовленого договором купівлі-продажу. При цьому 
гарантійний внесок, внесений покупцем для участі в 
аукціоні, зараховується покупцеві в рахунок ціни продажу 
майна.

 Передача майна  покупця здійснюється у встановленому 
порядку тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за 
придбане майно шляхом укладення акту приймання-
передачі.

 Якщо переможець аукціону не внесе всієї суми за 
придбаний на аукціоні лот протягом терміну передбаченого 
договором купівлі-продажу, гарантійний внесок, що був 
ним сплачений, йому не повертається.

      Заявки на участь в аукціоні  приймаються за адресою:  м. 
Полтава, вул. Пушкіна, буд. 88 з 9.00 до 18.00.
      Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до 
початку його проведення.

Учасниками аукціону сплачується:
- реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. на п/р 

організатора ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ № 
26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, 
ЕДРПОУ 32996161;

- гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової 
варто сті  на  п/р  організатора аукціону ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ  № 26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 32996161.

Квитанція про сплату подається разом з заявкою на участь в 
аукціоні.

Ознайомитися з об'єктом та отримати додаткову інформацію про 
проведення аукціону можна в робочі дні за місцезнаходженням 
об'єкту в попередньо погоджений час з Організатором аукціону за 
тел. (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35 та на сайті Організатора 
https://centrex.com.ua.
       Організатор торгів (аукціону):  ЦЕНТРАЛЬНА 
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА, код ЄДРПОУ 32996161, 36014, м. 
Полтава, вул. Пушкіна, 88; телефон (факс): (0532) 69-70-50, (044) 
331-34-35, (067) 530-72-74; графік роботи: з  09 год. 00 хв.  до  18 год. 
00 хв., перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (щоденно, крім 
вихідних та святкових).

ПРОДАЖА НЕРУХОМОСТІ ЧЕРЕЗ ФОРВАРДНІ 
КОНТРАКТИ

ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА – одна з перших бірж 
в Полтавській області, що запровадила відкриті (публічні) 
аукціони з продажу майнових прав на об'єкти нерухомості.

На Біржі розроблено та впроваджено механізм реєстрації 
майнових прав шляхом оформлення форвардних контрактів та 
договорів деривативу, що дозволяє забезпечити максимальні 
гарантії інвесторам та процедуру визначення справедливої 
ціни базового активу, прийнятної для достовірного 
фінансового обліку та прозорого оподаткування, до того ж 
такий механізм відмінно вписується у нову систему реєстрації 
речових прав на нерухоме майно.

Відкриті (публічні) аукціони з продажу майнових прав на 
об'єкти нерухомості та форвардних контрактів проводяться на 
Біржі за технологією ВІДКРИТОГО АУКЦІОНУ з особистою 
присутністю учасників, що унеможливлює будь які сумніви у 
придбанні нерухомості та підписані документів. Ця технологія 
зменшує затрати на отримання та сертифікацію електронних 
цифрових ключів та – електронного цифрового підпису (ЕЦП) 
та, гарантує легітимність укладення договорів на Біржі. Також 
технологія дозволяє безпосередньо спілкуванню між 
компаніями, що спрощує формування ринкових відносин, та 
зменшує операційне навантаження на бек-офіс забудовника та 
КУА.

В зв'язку з тим, що Біржа проводить не біржові торги, а відкриті 
(публічні) аукціони для формування справедливої ціни 
базового активу, брати участь у них можуть не тільки члени 
Біржі і  брокери, а будь який бажаючий, якщо він 
зареєструвався у встановленому на Біржі порядку.

Алгоритм дій для прийняття участі в Аукціонах, які організує 
Біржа дуже простий:

1) Забудовнику для участі в Аукціонах необхідно укласти 
договір з Біржою про надання послуг з організації та 
проведення відкритих (публічних) аукціонів з продажу 
майнових прав на об'єкти нерухомого майна, невід'ємною 
частиною якого є регламент. На кожен об'єкт будівництва 
укладається окремий договір та регламент.

2) Для участі в Аукціонах КУА необхідно укласти договір з 
Біржою про надання послуг з організації та проведення 
відкритих (публічних) аукціонів з продажу форвардних 
контрактів на поставку майнових прав на об'єкти нерухомого 
майна (деривативів), невід'ємною частиною якого є регламент. 
На кожен об'єкт будівництва укладається окремий договір та 
регламент.

3) Прибути у визначений час до аукціонної зали ЦУБ.

Участь у відкритому (публічному) аукціоні на купівлю 
форвардного контракту на майнові права на квартиру для 
інвесторів абсолютно безкоштовна. Водночас вартість послуг з 
оформлення форвардних контрактів договорів купівлі-
продажу деривативу найвигідніша на території України та 
оговорюється індивідуально з кожним партнером.

У результаті проведення відкритого (публічного) Аукціону 
Біржа оформлює аукціонне свідоцтво, що підтверджує факт 
проведення Аукціону та визначення справедливої ціни 
базового активу.

Одним із пріоритетів ЦУБ є висвітлення інформації на 
офіційному Веб-сайті Біржі (https://centrex.com.ua/) та у 
власній газеті «Аналітик - Плюс».

Т а к и м  ч и н о м  с п і в п р а ц я  з  Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Ю 
УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ легка та вигідна для всіх 
учасників процесу. Тому пропонуємо Вам якнайшвидше стати 
нашим партнером та переконатися особисто в перевагах 
роботи.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

(0532) 69-70-50; (044) 331-34-35

АНАЛІТИК-ПЛЮС

Ознайомитися з об'єктом та отримати додаткову інформацію про 
проведення аукціону можна в робочі дні за місцезнаходженням 
об'єкту в попередньо погоджений час з Організатором аукціону за 
тел. (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35 та на сайті Організатора 
https://centrex.com.ua.
       Організатор торгів (аукціону):  ЦЕНТРАЛЬНА 
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА, код ЄДРПОУ 32996161, 36014, м. Полтава, 
вул. Пушкіна, 88; телефон (факс): (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35, 
(067) 530-72-74; графік роботи: з  09 год. 00 хв.  до  18 год. 00 хв., 
перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (щоденно, крім вихідних та 
святкових).
      Адреса веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено 
оголошення - https://centrex.com.ua.
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      Адреса веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено 
оголошення - https://centrex.com.ua.

20 липня 2018 р. о 14.00 год. в торговій залі за адресою: м. 
Миколаїв, вул. Новозаводська, 15, ЦЕНТРАЛЬНОЮ 
УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ буде проведено повторний цільовий 
аукціон зі зменшенням початкової вартості на 15 %  з реалізації 
активів платника податків ТОВ «Мостобудівельний загін № 73»,  
(54031, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 15), які знаходяться в 
податковій заставі ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ 
Міндоходів у Миколаївській області:

27 липня 2018 р. о 14.30 год. в торговій залі за адресою: м. Житомир, 
п р о в у л .  П о л і т е н х н і ч н и й ,  б уд .  4 ,  Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Ю 
УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ буде проведено третій цільовий 
аукціон зі зменшенням початкової вартості на 25 % з реалізації активів 
платника податків ПОЛІСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІМЕНІ О. М. 
ЗАСУХІНА ІНСТИТУТУ КАРТОПЛЯРСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 32883166, 
11602, Житомирська область, Малинський район, с. Федорівка), які 
знаходяться в податковій заставі Малинської об'єднаної державної 
податкової інспекції Житомирської області:

Умови продажу:
 Переможець аукціону зобов'язаний протягом 3-х днів від дня 

затвердження протоколу аукціону укласти договір купівлі – 
продажу об'єкта. Всі витрати по укладенню договору 
покладаються на Покупця.

 Переможець цільового аукціону зобов'язаний внести 
зазначені  в  протоколі  платежі протягом строку, 
обумовленого договором купівлі-продажу. При цьому 
гарантійний внесок, внесений покупцем для участі в 
аукціоні, зараховується покупцеві в рахунок ціни продажу 
майна.

 Передача майна  покупця здійснюється у встановленому 
порядку тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за 
придбане майно шляхом укладення акту приймання-
передачі.

 Якщо переможець аукціону не внесе всієї суми за придбаний 
на аукціоні лот протягом терміну передбаченого договором 
купівлі-продажу, гарантійний внесок, що був ним 
сплачений, йому не повертається.

      Заявки на участь в аукціоні  приймаються за адресою:  м. 
Полтава, вул. Пушкіна, буд. 88 з 9.00 до 18.00.
      Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до 
початку його проведення.

Учасниками аукціону сплачується:
- реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. на п/р 

організатора ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ № 
26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, 
ЕДРПОУ 32996161;

- гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової 
варто ст і  на  п /р  організатора  аукціону  ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ  № 26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 32996161.

Квитанція про сплату подається разом з заявкою на участь в 
аукціоні.

№ 12 (111) від 27.06.2018 р № 12 (111) від 27.06.2018 р

Умови продажу:
 Переможець аукціону зобов'язаний протягом 3-х днів від дня 

затвердження протоколу аукціону укласти договір купівлі – 
продажу об'єкта. Всі витрати по укладенню договору 
покладаються на Покупця.

 Переможець цільового аукціону зобов'язаний внести 
зазначені  в  протоколі  платежі протягом строку, 
обумовленого договором купівлі-продажу. При цьому 
гарантійний внесок, внесений покупцем для участі в 
аукціоні, зараховується покупцеві в рахунок ціни продажу 
майна.

 Передача майна  покупця здійснюється у встановленому 
порядку тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за 
придбане майно шляхом укладення акту приймання-
передачі.

 Якщо переможець аукціону не внесе всієї суми за придбаний 
на аукціоні лот протягом терміну передбаченого договором 
купівлі-продажу, гарантійний внесок, що був ним 
сплачений, йому не повертається.

      Заявки на участь в аукціоні  приймаються за адресою:  м. 
Полтава, вул. Пушкіна, буд. 88 з 9.00 до 18.00.
      Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до 
початку його проведення.

Учасниками аукціону сплачується:
- реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. на п/р 

організатора ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ № 
26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, 
ЕДРПОУ 32996161;

- гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової 
варто ст і  на  п /р  організатора  аукціону  ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ  № 26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 32996161.

Квитанція про сплату подається разом з заявкою на участь в 
аукціоні.

Ознайомитися з об'єктом та отримати додаткову інформацію про 
проведення аукціону можна в робочі дні за місцезнаходженням 
об'єкту в попередньо погоджений час з Організатором аукціону за тел. 
(0532) 69-70-50, (044) 331-34-35 та на сайті Організатора 
https://centrex.com.ua.
       Організатор торгів (аукціону):  ЦЕНТРАЛЬНА 
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА, код ЄДРПОУ 32996161, 36014, м. Полтава, 
вул. Пушкіна, 88; телефон (факс): (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35, 
(067) 530-72-74; графік роботи: з  09 год. 00 хв.  до  18 год. 00 хв., 
перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (щоденно, крім вихідних та 
святкових).
      Адреса веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено 
оголошення - https://centrex.com.ua.

 24 липня 2018 р. о 15.00 год. в торговій залі за адресою: м. 
Полтава, вул. Пушкіна, 88, ЦЕНТРАЛЬНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ 
БІРЖЕЮ буде проведено третій цільовий аукціон зі зменшенням 
початкової вартості на 25 %  з реалізації активів платника податків 
ПРАТ «Автотранспортне підприємство АТП № 15347» (Полтавська 
область, м. Горішні Плавні, вул. Портова, 11), які знаходяться в 
податковій заставі Кременчуцької ОДПІ:

Умови продажу:
 Переможець аукціону зобов'язаний протягом 3-х днів від дня 

затвердження протоколу аукціону укласти договір купівлі – 
продажу об'єкта. Всі витрати по укладенню договору 
покладаються на Покупця.

 Переможець цільового аукціону зобов'язаний внести 
зазначені  в  протоколі  платежі протягом строку, 
обумовленого договором купівлі-продажу. При цьому 
гарантійний внесок, внесений покупцем для участі в 
аукціоні, зараховується покупцеві в рахунок ціни продажу 
майна.

 Передача майна  покупця здійснюється у встановленому 
порядку тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за 
придбане майно шляхом укладення акту приймання-
передачі.

 Якщо переможець аукціону не внесе всієї суми за придбаний 
на аукціоні лот протягом терміну передбаченого договором 
купівлі-продажу, гарантійний внесок, що був ним 
сплачений, йому не повертається.

      Заявки на участь в аукціоні  приймаються за адресою:  м. 
Полтава, вул. Пушкіна, буд. 88 з 9.00 до 18.00.
      Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до 
початку його проведення.

Учасниками аукціону сплачується:
- реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. на п/р 

організатора ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ № 
26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, 
ЕДРПОУ 32996161;

- гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової 
вартості   на   п/р   організатора   аукціону   ЦЕНТРАЛЬНОЇ

УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ  № 26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, ЕДРПОУ 32996161.

Квитанція про сплату подається разом з заявкою на участь в 
аукціоні.

Ознайомитися з об'єктом та отримати додаткову інформацію про 
проведення аукціону можна в робочі дні за місцезнаходженням 
об'єкту в попередньо погоджений час з Організатором аукціону за тел. 
(0532) 69-70-50, (044) 331-34-35 та на сайті Організатора 
https://centrex.com.ua.
       Організатор торгів (аукціону):  ЦЕНТРАЛЬНА 
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА, код ЄДРПОУ 32996161, 36014, м. Полтава, 
вул. Пушкіна, 88; телефон (факс): (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35, 
(067) 530-72-74; графік роботи: з  09 год. 00 хв.  до  18 год. 00 хв., 
перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (щоденно, крім вихідних та 
святкових).
      Адреса веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено 
оголошення - https://centrex.com.ua.
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