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Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, (далі Замовник), яке є неприбутковою установою та є платником ПДВ, в особі виконуючого обов’язки
начальника регіонального відділення Сагановича Дмитра Івановича, який діє на підставі Положення
про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, затвердженого
Головою Фонду державного майна України 19.07.2012, із змінами, та наказу Фонду державного
майна України з особового складу від 23.02.2018 № 45-р з однієї сторони, та Українська універсальна
біржа, (далі - Організатор аукціону), що є платником податку на загальних підставах, в особі
директора Запорізької філії Фірсова Володимира Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від
02.01.2018 № 11, статуту, нова редакція якого затверджена Загальними зборами членів Української
універсальної біржі, Протоколу № 1 від 09.02.2018, посвідченого 09.02.2018 приватним нотаріусом
Полтавського міського нотаріального округу Гофман Е. Л., що зареєстровано в реєстрі за № 447, 448,
реєстраційний номер справи про проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи 1 588 000164 69, код 85520597418 та договору з Фондом державного майна
України про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності від 19.10.2017 № 289, з
другої сторони, з іншої сторони (в подальшому разом - Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору
1.1.
Замовник замовляє, а Організатор аукціону приймає на себе зобов’язання надати послуг
з організації та проведення повторного аукціону з продажу державного майна у відповідності до
Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про товарну біржу», Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності»
від 06.06.2007 № 803, зі змінами, цього Договору та чинного законодавства України.
1.2. Перелік майна, що підлягає продажу на повторному аукціоні:
№
з/гі

Найменування майна та його характеристика

Автомобіль легковий Daewoo Leganza, тип
кузова - легковий седан, синього кольору,
1 державний номер AP0069AO, рік випуску 1998, номер кузова (VIN код)
KLAVF69ZEWBI34137

Місцезнаходження
майна
м. Запоріжжя,
вул. Седова, 12а,
стоянка КП
«Автогосподарство»

Початкова вартість
майна, грн, без ПДВ*

50 011.50 * на
остаточну вартість
продажу буде
нараховано ПДВ в
розмірі 20 %
Замовник свідчить, що на момент підписання даного Договору, згадане майно дійсно
закріплене за ним, до теперішнього часу нікому не продане, не подароване, в спорі, під забороною,
арештом, заставою та під іншими обтяженнями не перебуває.
1.3. Умови проведення повторного аукціону:
1.3.1 Провести повторний аукціон не пізніше, ніж через 45 календарних днів з моменту
підписання Договору.
1.3.2 Розмістити інформацію про майно, що підлягає продажу, відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності»
від 06.06.2007 № 803, зі змінами, та на офіційному сайті Української універсальної біржі.
1.3.3 Продаж майна провести відповідно до чинного законодавства, за вартістю не нижче, за
визначену в звіті по незалежній оцінці, згідно п. 1.2. даного Договору знижену на 30% згідно листа
ФДМУ від 01.02.2018 № 10-24-2264 “Щодо надання погодження на зменшення початкової вартості
автомобіля Daewoo Leganza”.
1.3.4
Переможець повторного аукціону зобов’язаний укласти договір купівлі-продажу
протягом 30 календарних днів з дати затвердження протоколу аукціону.
1.3.5
Переможець повторного аукціону зобов’язаний сплатити кошти за придбане на
повторному аукціоні майно на розрахунковий рахунок № 31254230400444, Державна казначейська
служба України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 20495280 , протягом 30 календарних днів з
дати підписання договору купівлі-продажу.
1.3.6 Замовник здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після

сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом підписання акту приймання-передачі.
2. Права та обов'язки Сторін
2.1. Замовник має право:
2.1.1 Отримувати від Організатора аукціону необхідні роз'яснення та консультації, пов'язані
з підготовкою та проведенням повторного аукціону.
2.1.2 Бути присутнім на повторному аукціоні через уповноважену особу.
2.2. Замовник зобов'язаний:
2.2.1 Своєчасно надати Організатору аукціону всю необхідну інформацію та документи про
майно, що виставляється на повторний аукціон.
2.2.2
Створювати для учасників необхідні умови для ознайомлення з майном, яке
виставляється до продажу на повторному аукціоні і забезпечувати можливість отримання повної та
достовірної інформації про це майно.
2.2.3 Затвердити протокол проведення повторного аукціону протягом 10 (десяти) робочих
днів з дати надходження протоколу.
2.3. Організатор аукціону має право:
2.3.1 Отримувати від Замовника необхідну інформацію та документи, які стосуються
майна, що виставляється на повторний аукціон.
2.4. Організатор аукціону зобов'язаний:
2.4.1 Розмістити інформацію про майно, що підлягає продажу, у всеукраїнському рекламноінформаційному щотижневику «Біржовий вісник» та на офіційному сайті Української універсальної
біржі відповідно до п.1.3.2. цього Договору.
2.4.2 Дотримуватись чинного законодавства при проведенні дій, які пов'язані з організацією
та проведенням повторного аукціону.
2.4.3 Забезпечити належну технічну та методологічну базу проведення повторного аукціону.
2.4.4 Повідомити Замовника про дату, час та місце проведення повторного аукціону будьяким зручним способом.
2.4.5 Протягом трьох робочих днів після проведення повторного аукціону надати Замовнику
на затвердження протокол проведення повторного аукціону.
2.4.6 Якщо повторний аукціон не відбувся, протягом п’яти робочих днів з дати призначення
повторного аукціону письмово повідомити Замовника.
3. Проведення розрахунків
3.1. За послуги по організації та проведенню повторного аукціону переможець повторного
аукціону сплачує Організатору аукціону винагороду в розмірі 10 (десяти) відсотків від вартості
продажу майна протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення повторного аукціону.
3.2. Переможець повторного аукціону сплачує кошти за придбане майно, згідно п.1.3.4 даного
Договору.
3.3. Організатор аукціону перераховує гарантійний внесок учасника, який став переможцем
повторного аукціону, на рахунок такого учасника протягом 10 робочих днів після отримання
нотаріально засвідченої копії договору купівлі-продажу майна. Учасникам, що не перемогли в
повторному аукціоні, гарантійні внески повертаються протягом 10 робочих днів з дати затвердження
протоколу повторного аукціону.
3.4. Переможець повторного аукціону, який відмовився від підписання протоколу чи договору
купівлі-продажу або не з'явився для його підписання протягом 30 днів з дати затвердження
протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого майна. Сплачений такою
особою гарантійний внесок не повертається і залишається Організатору аукціону.
3.5. У разі коли учасник (його представник) не з'явився на повторний аукціон, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається і залишається Організатору аукціону.
4. Умови розірвання Договору
4.1. Розірвання Договору допускається за згодою Сторін відповідно до чинного законодавства
України.
5. Відповідальність Сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть
відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.
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5.2.
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010
№2297-УІ, зі змінами, кожна зі Сторін шляхом підписання цього Договору дає згоду на обробку її
персональних даних в базі персональних даних фізичних осіб, персональні дані яких обробляються в
ході ведення господарської діяльності іншої Сторони Договору з метою забезпечення реалізації
адміністративно-правових, договірних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського
обліку. Кожна зі Сторін Договору несе адміністративну та кримінальну відповідальність за
порушення законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення
законодавства про захист персональних даних» від 02.06.2011 №3454- VI, зі змінами.
6. Додаткові умови Договору
6.1. Усе, що не передбачено цим Договором, регулюється чинним законодавством України.
6.2. Сторони зобов'язуються без зволікань інформувати одна одну про обставини, які мають
значення для виконання цього Договору, у тому числі про зміну адреси та реквізитів.
6.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі,
оформлюються додатковими угодами, які підписуються обома Сторонами та є невід'ємними
частинами цього Договору.
6.4. Спори, що виникають під час дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в
разі недосягнення згоди - в судовому порядку.
*
7. Термін дії Договору
7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного
виконання Сторонами своїх зобов’язань.
7.2. Договір підписаний у двох примірниках, що мають однакову силу оригіналу, по одному
примірнику для кожної із Сторін.
8. Реквізити та підписи Сторін
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Регіональне відділення
ФДМУ по Запорізькій області,
р/р № 35214030000444 Державна казначейська
служба України, м. Київ
МФО 820172, код СДРПОУ 20495280
Св-во ПДВ №100154362
Телефон: (061) 224 27 03 (факс),
(061)226-07-73,226-07-69
Е-шаіІ: zaporizhia@spfu.gov.ua
вул. Перемоги, 50, м. Запоріжжя, 69001

Українська універсальна біржа
р/р 26000000001643 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК»,МФО 300614, код СДРПОУ 25158707
Св-во ПДВ № 23508326
ІПН 251587016013 Телефон: (061)220-02-26
E-mail: zp@uub.coin.ua
Ю.а.: вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039
П.а.: вул. Перша Ливарна, 40, к. 121,
м. Запоріжжя, 69002
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