Товарна Біржа «Аукціоніст» оголошує про проведення аукціону з продажу майна. Дата
проведення аукціону: «24» вересня 2020 р. об 11-00 годині. Адреса проведення аукціону: м.
Київ, вул. Обсерваторна, 21-А (зал № 32).
Лот № 1: Право вимоги на борг, у розмірі 80 604 911,64 грн., з яких борг - 56 793 393,03 грн.,
штраф - 7 896 213,80 грн., 3% річних - 1 573 257,72 грн., пеня - 11 905 004,94 грн., інфляційні - 1 820
342,12 грн., судовий збір - 616 700,00 грн., за Договором постачання природного газу від
23.02.2016 № 1/1080. Зобов'язання по оплаті підтверджується рішенням Господарського суду
Одеської області від 05.02.2019 року, Справа № 916/2235/18.
Початкова вартість лоту № 1:
дев’ятсот одинадцять) грн. 64 коп.

80 104 911,64 (вісімдесят мільйонів сто чотири тисячі

Продавець лоту № 1: ПП Ворленд Трейдінг.
Крок аукціону становить – 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок.
Умови проведення аукціону: Аукціон проводиться із збільшенням початкової вартості. Під
час аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної
ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або
одночасно піднімають картку учасника аукціону і пропонують свою ціну. Якщо запропонована
учасником аукціону ціна є більша 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 аукціону учасника,
який запропонував найвищу ціну.
Для участі в аукціоні необхідно подати заявку та сплатити гарантійний внесок у розмірі 0,1%
від початкової вартості лоту, без ПДВ, на рахунок Організатора аукціону ТБ «Аукціоніст»: код
ЄДРПОУ 35010836, № UA233052990000026005036707621 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.
Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 1000 до 15-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А. Останній день прийому заявок –
«23» вересня 2020 р. року до 15-00 год

