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15 березня 2019 р. о 13.00 год. в торговій залі за адресою: м. Житомир, вул. 
Київська, 3 (2-ий поверх, малий коференцзал), ЦЕНТРАЛЬНОЮ 
УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ буде проведено біржові торги  з реалізації 
активів платника податків ПАТ «Коростенський шляхзалізобетон» (код 
ЄДРПОУ 05422929, 11502, Житомирська область, м. Коростень, вул. Тихона 
Кралі, 130), які знаходяться в податковій заставі:

АНАЛІТИК-ПЛЮС

№ 2 (120) від 16.02.2019 р

              Місцезнаходження: Житомирська область, м. Коростень, вул. Тихона 
Кралі, 130.

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

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

· Переможець торгів зобов'язаний внести зазначені в протоколі платежі 
протягом строку, обумовленого договором купівлі-продажу. При 
цьому гарантійний внесок, внесений покупцем для участі в торгах, 
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 торгів 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 торгах приймаються за адресою:  м. Полтава, вул. 
Ляхова, 1, кім. 64 з 9.00 до 18.00.
      Прийняття заяв про участь закінчується за один день до початку проведення 
торгів.

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 торгах.
Ознайомитися з об'єктом та отримати додаткову інформацію про 

проведення торгів можна в робочі дні за місцезнаходженням об'єкту в 
попередньо погоджений час з Організатором аукціону за тел. (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. Ляхова, 1, кім. 64; телефон: (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 біржових торгів, на якій розміщено 
оголошення - https://centrex.com.ua.і::

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ПОВТОРНОГО АУКЦІОНУ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО АУКЦІОНУ

ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА 
оголошує про проведення повторного аукціону з продажу майна  
підприємства банкрута 
П У Б Л І Ч Н О Г О  А К Ц І О Н Е Р Н О Г О   Т О В А Р И С Т В А  
«ВЕРСТАТУНІВЕРСАЛМАШ», код ЄДРПОУ 00222172 (Постанова 
Господарського суду Житомирської  області про визнання боржника 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури по справі  № 906/665/17 від 
27.09.2017 року), розташованого за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, 
вул. Корольова, 132.
Номер лоту
3906АТ/18
Час та місце проведення аукціону (для електронних торгів - веб-сайт, на 
якому проводяться електронні торги, та період часу, протягом якого 
проводяться торги
15.03.2019 року, о 12.00 за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 3 (2-ий поверх, 
малий коференцзал)
Майно, що продається, його характеристика та місцезнаходження 
Ремонтно-будівельна ділянка літ. «Т».
Тип нерухомості: будівлі та споруди.
Статус земельної ділянки: Право на земельну ділянку, що переходить до 
покупця, визначається згідно ст. 377 Цивільного кодексу України та ст. 120 
Земельного кодексу України.
Кадастровий номер земельної ділянки: 1810136600:07:002:0054.
Форма власності: комунальна власність.
Відомості про земельну ділянку: державий акт на право постійного 
користування землею № 180 від 01.06.1994 р.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємства.
Загальна площа –  558,9  кв.м.
Кількість поверхів: 2 
Кімнат/Приміщень: Площа та призначення приміщень/кімнат зазначено в 
сканкопії технічної документації.
Комунікації:
Світло: ні.
Газ: ні.
Водовідведення: ні.
Каналізація: ні.
Асфальт: так.
Телефон/інтернет: ні 
Характеристика будівлі: фундамент – стрічковий, бутовий, стіни – цегла,  
покриття – покрівля, перекриття – з/бетонні плити, підлога – бетон, дерево.
Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Корольова, 132.
Початкова вартість майна
351 548,00 (триста п'ятдесят одна тисяча п'ятсот сорок вісім грн. 00 коп.) без 
урахування ПДВ.
Відомості про можливість зниження початкової вартості на тому ж аукціоні
Без можливості зниження початкової вартості на цьому аукціоні.
Розмір та порядок внесення гарантійного внеску
Розмір гарантійного внеску становить: 10 % (без ПДВ) від початкової 
вартості лоту, що виставляється на аукціон та становить 35 154,80 (тридцять 
п'ять тисяч сто п'ятдесят чотири  грн. 80 коп.) 
Порядок внесення гарантійного внеску: оплата гарантійного внеску 
проводиться на рахунок організатора аукціону: ЦЕНТРАЛЬНА 
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА, п/р № 26008060035335 в ПАТ КБ «Приватбанк», 
МФО 331401, код ЄДРПОУ 32996161, призначення платежу: Гарантійний 
внесок  за участь у повторному  аукціоні з продажу майна  ПАТ  
«Верстатуніверсалмаш» (код ЄДРПОУ 00222172),  лот № 3906АТ/18, без 
ПДВ». 

АКЦІЯ!!!
Знижена ціна на оцінку

нерухомості

та транспортних засобів

- 30%
вул. Пушкіна, буд. 88

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

ХТО МОЖЕ ПРИДБАТИ ВАШ КРЕДИТ 

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ЛИСТ
26.01.2017 N 27-2023/17

Уповноваженим особам Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію

Про надання роз'яснень щодо реалізації активів (майна)
банку шляхом відступлення прав вимоги

У зв'язку із набранням чинності рішення виконавчої дирекції 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від 

21.11.2016 N 2526 Положення "Про внесення змін до  про 
виведення неплатоспроможного банку з ринку" (Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 13.12.2016 за N 1611/29741), 
Фонд повідомляє наступне.

Пункт 5.11 глави 5 розділу V Положення про виведення 
неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням 
виконавчої дирекції Фонду від 05 липня 2012 N 2, зареєстрованого 
у Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за N 1581/21893, був 
викладений у наступній редакції "Реалізація майна банку шляхом 
відступлення прав вимоги за кредитними договорами та 
договорами забезпечення виконання зобов'язання здійснюється 
шляхом проведення відкритого конкурсу" і слова "між 
фінансовими установами (банками та небанківськими 
фінансовими установами, які відповідно до своїх установчих 
документів та ліцензій мають право надавати кредити, крім 
кредитних спілок)" були з нього виключені.

Тобто, придбавати право вимоги за кредитними договорами та 
договорами забезпечення виконання зобов'язання, шляхом 
проведення відкритого конкурсу, мають право не тільки банки та 
небанківські фінансові установи, так і інші фізичні та юридичні 
особи, котрі не віднесені до банків та небанківських фінансових 
установ.

Разом з цим, звертаємо Вашу увагу на те, що у відповідності до 

вимог статті 46 Закону України "Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб" забороняється зарахування зустрічних 
вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення 
зобов'язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом 
договірного списання), прощення боргу, поєднання боржника і 
кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких 
правочинів з іншими особами, крім банку, зарахування на вимогу 
однієї із сторін.

Беручи до уваги вищезазначене, вважаємо, що продаж прав 
вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення 
виконання зобов'язання не може здійснюватися боржникам та/або 
поручителям за такими договорами.

                   Директор-розпорядник К. М. Ворушилін
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3АНАЛІТИК-ПЛЮС

Кінцевий строк сплати гарантійного внеску до 17.00 год. 04 березня 2019 року 
включно.
Можливість надання переможцю податкової накладної
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону вартість 
майна визначається без урахування податку на додану вартість, податкова 
накладна не надається.
Порядок, місце, строк і час представлення заявок на участь в торгах
Порядок представлення заявок на участь в торгах: прийом заявок на 
участь в аукціоні буде проводитись організатором аукціону після сплати:
1. реєстраційного внеску у розмірі 500 грн. 00 коп., без ПДВ, п/р 

організатора аукціону ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА № 
26008060035335 в КБ «Приватбанк», МФО 331401, код ЄДРПОУ 
32996161, призначення платежу: «Реєстраційний внесок  за участь у 
повторному аукціоні з продажу майна ПАТ  «Верстатуніверсалмаш» 
(код ЄДРПОУ 00222172),  лот № 3906 АТ/18, без ПДВ». 

2. гарантійного внеску у розмірі 10% становить 35 154,80 (тридцять 
п'ять тисяч сто п'ятдесят чотири )  грн. 80 коп.  без ПДВ,  на п/р 
організатора аукціону ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА № 
26008060035335 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код ЄДРПОУ 
32996161, призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь у 
повторному аукціоні з продажу майна ПАТ  «Верстатуніверсалмаш» 
(код ЄДРПОУ 00222172),  лот № 3906АТ/18, без ПДВ». 

 Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і 
повинна містити такі відомості:

найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, 
поштова адреса заявника (для юридичної особи);

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце 
проживання заявника (для фізичної особи);

номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника;
номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на 

аукціоні.
Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність 

або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, 
замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі 
її наявності.
    Місце представлення заявок на участь в торгах: м. Полтава, вул. Ляхова, 
1, к. 64. 
    Строк і час представлення заявок на участь в торгах: прийом заяв на 
участь в аукціоні буде проводитись організатором аукціону в робочі дні з 10.00 
год. до 17.00 год. починаючи з дати розміщення цього оголошення на веб-сайті 
Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України до 
17.00 год. 04 березня 2019 року включно.
Порядок оформлення участі у торгах, перелік документів і вимоги, що 
пред'являються учасникам,  до їх оформлення
Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і 
повинна містити такі відомості:

найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, 
поштова адреса заявника (для юридичної особи);

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце 
проживання заявника (для фізичної особи);

номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника;
номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на 

аукціоні.
Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність 

або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, 
замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі 
її наявності.

До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів:
покупці – юридичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні 

додають:
- копії установчих документів;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію 
підприємства;

- копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ;
- копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований 

платником ПДВ);
- копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець 

зареєстрований платником єдиного податку);
- копія рішення про призначення керівника підприємства;
- довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на 

подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;
- паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копії ідентифікаційного 

коду уповноважених осіб;
- довідка про банківські та інші  реквізити підприємства;
- документи (копії платіжних доручень), що підтверджують 

перерахування гарантійного внеску;
Покупці – фізичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні 
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 додають:
- копія Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію (для 
суб'єктів підприємницької діяльності);

- паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія довідки про надання 
ідентифікаційного коду;

- копія Свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного 
податку);

- копія Свідоцтва платника ПДВ (для осіб, зареєстрованих платниками 
ПДВ);

- довідка про відкриття рахунку в банківській установі;
- документи (копії платіжних доручень, квитанцій), що підтверджують 

перерахування гарантійного внеску.
Копії документів заявника – юридичної особи та фізичної особи – 

суб'єкта підприємницької діяльності повинні бути завірені їх печатками, 
фізичної особи – її підписом (за умови пред'явлення всіма покупцями 
оригіналів документів). У разі непред'явлення заявником оригіналів 
документів приймаються лише нотаріально посвідчені копії документів.
   До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в 
аукціоні і документи, що додавалися до них, які відповідають вимогам, 
встановленим Законом України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про 
проведення аукціону. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються 
учасниками аукціону, та отримують аукціонну картку.
    Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у 
разі, якщо:
    заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;
 - подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;
 - на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не 
підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунок, вказаний у цьому 
оголошенні.
    Організатор аукціону протягом п'яти днів з дня підписання протоколу про 
визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати 
розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення 
заявникам у електронній формі копій протоколу. Заявникам, що допущені до 
участі в аукціоні, додатково повідомляється номер учасника (аукціонна 
картка, з обох боків якої зазначається номер учасника, видається учаснику 
аукціону в день проведення аукціону). 
     Протоколом про визначення учасників аукціон буде складено і підписано 
організатором аукціону 04 березня 2019 року о 18.00 год.
Порядок і критерії виявлення переможця торгів.
Аукціон проводиться у відповідності до ст. 64 ЗУ «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 4212 VI.

Крок аукціону становить – 5 % (п'ять відсотків) від початкової 
вартості продажу лота. 

Аукціон відбувається за умови, якщо на ньому присутні не менше двох 
учасників. 

Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). Перед 
початком аукціону ліцитатор інформує про: умови договору, що укладається на 
аукціоні; суму, якій повинне бути кратне перевищення наступної пропозиції над 
попередньою (крок аукціону); спосіб повідомлення про готовність укласти 
договір; початкову вартість.

Початком аукціону вважається момент оголошення ліцитатором 
початкової ціни продажу об'єкта.

Спосіб повідомлення учасником про готовність укласти договір: під час 
аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах 
оголошеної ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну картку з номером, 
повернутим до ліцитатора. Після цього учасники мають право запропонувати 
ціну, що перевищує попередню ціну (з урахуванням кроку аукціону), шляхом 
одночасного підняття картки учасника аукціону і оголошення пропозиції своєї 
ціни. 

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.

Якщо протягом триразового оголошення останньої ціни не буде 
запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з третім ударом молотка 
оголошує переможцем учасника, який запропонував найвищу ціну (повідомляє 
про продаж лота, називає ціну і номер переможця, під яким він зареєстрований 
як учасник аукціону).

У разі якщо протягом триразового оголошення початкової вартості лоту 
учасники аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує 
про закінчення аукціону без виявлення переможця. 

Гарантійний внесок не підлягає поверненню у разі, якщо аукціон 
закінчився без визначення переможця (крім випадків виявлення недоліків 
майна, не зазначених в оголошенні про проведення аукціону, що розміщується 

на веб-сайті), а також переможцю аукціону, якщо він не виконав обов'язку 
щодо сплати ціни відповідно до вимог Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Переможець аукціону підписує протокол, який ведеться під час аукціону. 
Протокол є підставою для укладення договору купівлі-продажу між 
переможцем аукціону та продавцем майна.

Протягом п'яти днів з дати підписання протоколу замовник аукціону 
надсилає переможцеві торгів пропозицію щодо укладення договору купівлі-
продажу майна разом з  проектом договору відповідно до поданої переможцем 
торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна.

За  результатами  аукціону та  при умові  сплати  переможцем   аукціону 
вартості лоту, з переможцем аукціону укладається договір  купівлі-продажу.

У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання договору 
купівлі-продажу майна протягом п'яти днів з дня отримання договору 
гарантійний внесок йому не повертається, і 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 
купівлі-продажу майна не був укладений, замовник аукціону приймає рішення 
про проведення повторних торгів і про встановлення нової початкової ціни.

Гарантійний внесок, сплачений покупцем, зараховується до ціни, що 
підлягає до сплати. 

Строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі
Переможець торгів повинен протягом п'яти днів з дня одержання проекту 

договору підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на л/р № 
2600601576713 ПАТ «Верстатуніверсалмаш», (код ЄДРПОУ 00222172) у ПАТ 
«КРЕДОБАНК», МФО 325365.
Строк оплати може бути продовжено за згодою Організатора, але не довше ніж 
на 10 днів, за умови сплати переможцем не менш як 50% відсотків ціни 
продажу майна.
Продавець майна (найменування, місцезнаходження, реквізити, засоби 
зв'язку) – замовникНайменування: ПАТ  «Верстатуніверсалмаш» (код 
ЄДРПОУ 00222172).

Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Корольова, 132.
Реквізити: л/р № 2600601576713 ПАТ «Верстатуніверсалмаш» (код ЄДРПОУ 
00222172) у ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365.

Засоби зв'язку: post.lawyer@gmail.com

Ліквідатор: О. М. ЧернишВідомості про провадження у справі про 
банкрутство.Справа № 906/665/17, Господарський суд Житомирської  
області.Організатор аукціону (найменування, місцезнаходження, 
р е к в і з и т и ,  з а с о б и  з в ' я з к у ) Н а й м е н у в а н н я :  Ц Е Н Т РА Л Ь Н А 
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА, код ЄДРПОУ 32996161.
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Ляхова, 1, к.64.                                                            
Реквізити: п/р 26008060035335 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код 
ЄДРПОУ 32996161.
Засоби зв'язку: тел. +38(0532) 69-15-45, +38(067) 530-72-74. 
Е-mail: info@centrex.com.ua.
Директор – Хатьонка Дмитро Петрович.Спосіб отримання додаткової 
інформації про проведення аукціону
Додаткову інформацію щодо умов участі аукціоні можна отримати на 
ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ  за адресою:  м. Полтава, вул. 
Ляхова, 1, к. 64. та по телефону +38(0532) 69-15-45 або по e-mail: 
info@centrex.com.ua.

Ознайомитися з майном можна щоденно крім вихідних та святкових днів за їх 
місцезнаходженням та узгодженням за телефоном +3(8067) 530 – 72-74.
Відомості про аукціонПовторний аукціон без зменшенням початкової ціни.
Адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщено інформацію про 
проведення попереднього аукціонуhttp://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157
http://old.minjust.gov.ua/46402

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».

Таким чином співпраця з ЦЕНТРАЛЬНОЮ 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
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