
     06 грудня 2016 р. об 11.00 год. за адресою: м. Полтава, Соборний Майдан, 15 (актовий зал), 

ЦЕНТРАЛЬНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ буде проведено аукціон з продажу майна 

територіальної громади Заворсклянської сільської ради, Полтавського району: 

Лот № Найменування об’єкту оцінки 

Початкова  

вартість продажу, 

грн. (без урах. 

ПДВ) 

Гарантійний 

внесок, грн. 

(без урах. 

ПДВ) 

786АТ/16 

Господарська будівля (конюшня). Земельна 

ділянка місця розташування: 

5324081001:01:001:0454, цільове призначення: 

для іншого сільськогосподарського 

призначення, площа: 0,4000 га. 

Місцезнаходження: Полтавська обл., 

Полтавський р-н, с. Заворскло, вул. Соборна (К. 

Маркса), 46А.  

62185,00 грн.  6218,50 грн.  

Умови продажу та експлуатації об'єкта: 

а) у п'ятиденний термін з дня затвердження протоколу аукціону укласти з продавцем 

договір купівлі-продажу об'єкта. Витрати по укладанню договору покласти на покупця; 

б) здійснити оплату за придбаний об'єкт протягом 30-ти (десяти) календарних днів з дати 

підписання договору купівлі-продажу; 

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; 

г) забезпечити додержання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

              Заявки на участь в аукціоні  приймаються за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 

36, офіс 214 з 9.00 до 17.00. 

             Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні - три дні до початку аукціону. 

Учасниками аукціону сплачується: 

- реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. на р/р організатора ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ 26008060035335 в ПАТ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 32996161, МФО 

331401; 

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

ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ, 26008060035335 в ПАТ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 

32996161, МФО 331401. 

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, (067) 530-72-74. 

                Організатор торгів (аукціону): ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА, код ЄДРПОУ 

32996161, 36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214; 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. (щоденно, крім 

вихідних та святкових). 
 


