
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



Українська універсальна біржа  
26 литсопада 2019 року об 14.00 год  

за адресою: м. Харків, вул. Лермонтовська, 20  
проводить цільовий аукціон з продажу майна платника податків 

Печенізьке КП "Джерело"  (п.н. 32845178) 
Україна, 62800, Харкiвська область, Печенiзький район, смт.Печеніги, вул. 

Богдана Хмельницького, буд. 12 

Найменування майна 
Одиниці 
виміру 

Кількість 

Вартість 
одиниці, 
грн. без 

ПДВ 

Загальна 
вартість, грн. 

без ПДВ 

1 2 3 4 5 

Автомобіль легковий УАЗ 3303 
реєстраційний номер  АХ3189 АН, 1991 

року випуску. шт 1 10 100,00 10 100,00 

Автомобіль легковий ЗАЗ 1102 
реєстраційний номер  АХ3190 АН, 1993 

року випуску. шт 1 5 200,00 5 200,00 

Всього по лоту №1    15 300,00 

Шляхи подальшого використання майна покупці вирішують самостійно згідно чинного 
законодавства. 

Заявки на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Харків, вул. Лермонтовська, 20 (відділ 
біржових операцій) та за телефонами: (057) 704-34-21, 704-34-22; 

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 17-00 год. 25 листопада 2019 р. 
Учасники аукціону: 
- сплачується реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., в т.ч. ПДВ, на р/р  організатора аукціону 

(УУБ)  IBAN: UA663006140000026000000001643  в ПАТ  «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», , код 
25158707; 
    - вноситься гарантійний внесок у розмірі 10% (без ПДВ) від стартової ціни на р/р організатора 
аукціону  (УУБ) IBAN: UA963006140000026007000000380  в ПАТ  «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», 
код 25158707 

Квитанції про сплату подаються разом з заявою про участь в  аукціоні. 
Витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу придбаного на 

аукціоні майна покладаються на покупця (переможця аукціону). 
Переможець аукціону укладає договір купівлі-продажу протягом 3 банківських днів з дня 

затвердження протоколу аукціону. Переможець аукціону сплачує кошти за придбане на аукціоні 
майно на розрахунковий рахунок продавця протягом 2 (двох) банківських днів від дати 
проведення аукціону. Передача майна  покупця здійснюється у встановленому порядку тільки 
після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-
передачі. 

Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціоні можна отримати за адресою: м. Харків, вул. 
Лермонтовська, 20 та за телефонами: (057) 704-34-21, 704-34-22 

Служба з організації та проведення аукціону знаходиться за адресою: м. Харків, вул. 
Лермонтовська, 20 та за телефонами: (057) 704-34-21, 704-34-22. 

 
 

 
 



 
 
 


