
 
 

 

Україна, 36014, місто Полтава, вулиця Пушкіна, буд. 88,  тел. (044) 331-34-35, (0532) 69-70-50   

www.centrex.com.ua, e-mail: info@centrex.com.ua.   

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: _____/_______ заповнюється реєстраційним відділом біржі 

НОМЕР ЛОТУ: ______/_______ заповнюється реєстраційним відділом біржі 

ЗАЯВА НА ПРОДАЖ МАЙНА 
 на відкритих (публічних) торгах (аукціоні) через ЦЕНТРАЛЬНУ УНІВЕРСАЛЬНУ БІРЖУ 

 

Заявник:  
(повне найменування Заявника-для юридичної особи; прізвище, ім`я, по-батькові-для фізичної особи) 

Ідентифікаційний код (номер):  

Паспорт:  
 

(серія, номер, ким та коли виданий) 

Уповноважена особа: 
 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

Паспорт:  
 

(серія, номер, ким та коли виданий) 

Керівник підприємства (ПІБ):  

Посада:  

Поштова адреса заявника:  

Місце реєстрації заявника:  

Адреса електронної пошти:  

Контактні телефони:  

Поточний рахунок:  

Договір (угода, заявка) на проведення 

аукціонів (торгів):  

 

Заявник доручає організувати та провести відкритий (публічний) аукціон, згідно Правил підготовки, організації 

та проведення відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів на ЦУБ та Регламенту з підготовки, організації 

та проведення на ЦУБ відкритих (публічних) аукціонів, на визначених у цій заяві умовах на наступні активи: 

Характеристика майна:   

Найменування Номер кв., 

буд. 

Поверх Загальна 

площа, кв. м. 

Житлова 

площа, кв. м. 

Кількість 

кімнат 

Ціна базового 

активу, грн. 

       

Місцезнаходження майна:  

Продавець:  

Власник:  

Початкова вартість, грн.:  

Крок аукціону (торгів), грн.:  

Дата/час проведення торгів:   

Місце проведення торгів:  

Гарантійний внесок, грн.:  

Реєстраційний внесок, грн.:  

Розмір та порядок внесення 

гарантійного та реєстраційного 

внеску: 

 

Порядок, місце, строк і час 

представлення заявок на участь в 

торгах: 

 

Порядок оформлення участі в торгах, 

перелік документів і вимоги, що 

пред’являються учасникам, до їх 

оформлення: 

 

Час і місце ознайомлення з майном:  

http://www.centrex.com.ua/
mailto:info@centrex.com.ua
mailto:info@centrex.com.ua


Відомості про можливість надання 

переможцю аукціону податкової 

накладної: 

 

Порядок і критерії виявлення 

переможця аукціону: 

 

Строки платежів, реквізити рахунків, 

на які вносяться платежі: 

 

Заявник (реквізити):  

Підпис  та печатка заявника:  

Виконавець (організатор торгів 

(аукціону)): 

ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА 

Місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 88 

Код ЄДРПОУ 32996161, 

п/р № 26008060035335 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401. 

Е-mail: info@centrex.com.ua.  

Веб-сайт: www.centrex.com.ua. 

Тел./факс (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35. 

Підпис  та печатка виконавця:  

 

 

Дата та час реєстрації заяви на ЦУБ:  

Особливі умови: 
1. Заявник, що подав заяву в електронному вигляді, зобов’язаний направити (вручити) Виконавцю (Організатору  торгів (аукціону)) оригінал заяви на продаж активів з завіреними копіями документів.  

2. Заявник ознайомлений з Правила торгів (аукціону) та Регламентом, що діють на Центральній універсальній біржі і зобов’язується їх виконувати.  

3. За неправильне заповнення даних, Виконавець (Організатор  торгів (аукціону)) відповідальності не несе.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗГОДА 

на обробку персональних даних 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

паспорт:  серія  ____ № ____________ , виданий ____________________________________________  

_____________________ «___»_________  ____р. Місце реєстрації _____________________________ 

______________________________________, ІПН:_______________________________, відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI (далі — Закон № 

2297):  

1. Надаю Центральній універсальній біржі (код за ЄДРПОУ 32996161) (далі - власник бази 

даних) на період участі у відкритих (публічних), електронних, біржових та інших аукціонних торгів 

добровільну згоду на обробку моїх персональних даних у базі персональних даних «Реєстр 

замовників торгів, аукціонів», з метою надання Біржою замовнику аукціону, торгів прав на 

участь у відкритих (публічних), електронних, біржових та інших аукціонних торгах при 

реалізації відносин у сфері біржових послуг.  
Відповідно до визначеної мети обробки до бази персональних даних «Реєстр замовників 

торгів, аукціонів» включаються персональні дані, необхідність обробки яких передбачена Законами 

України (прізвище, ім’я, по-батькові, дата та місце народження, паспортні дані, місце реєстрації, 

ідентифікаційний податковий номер). 

2. Повідомлений, що: 

2.1. Під обробкою моїх персональних даних, відповідно до Закону № 2297 розуміється будь-

яка дія або сукупність дій, здійснюваних повністю в картотеках персональних даних, які пов'язані зі 

збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, відновленням, 

використанням та поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про мене як замовника торгів, 

аукціонів. 

2.2. Власник бази даних прийняв на себе зобов’язання щодо захисту персональних даних 

замовників торгів, аукціонів та вживає організаційних заходів щодо захисту таких персональних 

даних. 

2.3. Обробка моїх персональних даних провадитиметься виключно особами власника бази 

даних, які надали письмові зобов’язання про нерозголошення персональних даних інших осіб. 

2.4. Згідно зі статтею 14 Закону № 2297 власник бази даних має право на передання 

персональних даних учасників торгів, аукціонів без повідомлення їх про це у випадках: 1) якщо 

передача персональних даних прямо передбачена законодавством України, і лише в  інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини; 2) отримання запиту від органів 

державної влади і місцевого самоврядування, що діють у межах повноважень, наданих 

законодавством України. 

2.5. В інших ніж зазначені у пункті 2.4 випадках, доступ до моїх персональних даних 

надається третім особам лише за моєї письмової згоди по кожному запиту окремо. 

2.6. Строки зберігання персональних даних, зазначених у пункті 1 цієї згоди, визначаються 

згідно зі строками зберігання відповідних документів, встановленими Правилами біржової, 

аукціонної торгівлі на Центральній універсальній біржі та Правилами підготовки, організації та 

проведення відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів на Центральній універсальній біржі  

(далі - Правила) та іншими локальними актами Біржі, що діють на момент написання цієї згоди та 

поширюються виключно на біржову діяльність, після чого персональні дані підлягають знищенню у 

визначеному законодавством порядку.  

3. Зобов’язуюсь повідомляти власника бази даних про будь-які зміни моїх персональних 

даних, зазначених у пункті 1 цієї згоди, письмово інформувати Біржу про припинення повноважень 

замовника торгів, аукціонів в день прийняття відповідного рішення, протягом 5 календарних днів з 

наданням оригіналів відповідних документів або заяви. 

 

 

     _______________________                                                      «___» _____________ 201__ р. 
                    (підпис, печатка)       

 

 


