ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (ОГОЛОШЕННЯ)
для розміщення на веб-сайті про проведення аукціону з продажу майна банкрута
ПАТ «Автобусний парк» 13527,
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Організатор аукціону
Товарна біржа «Кіровоградська універсальна товарна біржа»
скорочено – ТБ «Кіровоградська універсальна товарна біржа»,
код ЄДРПОУ або податковий номер 34548259,
місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Івана Похитонова, буд.4,
фактичне місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Івана Похитонова,
буд.4
контактний телефон: +38 (0522) 323007 факс, 323006,
електронна пошта в мережі Інтернет е-mail: kutb@bk.ru
адреса WEB сторінки в мережі: www.kutb.com.ua
керівник: директор Ткачук Рустам Анатолійович,
розпорядок роботи: понеділок – п’ятниця з 9.00 г. до 17.00 г.
Продавець, замовник аукціону
Ліквідатор ПАТ «Автобусний парк» 13527 Зубченко Олександр Сергійович
код ЄДРПОУ або податковий номер 03117292,
місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна, 15
Постановою №912/1478/15 від 26.05.2015 ПАТ «Автобусний парк» 13527 визнано банкрутом та відкрита
ліквідаційна процедура.
Ліквідатор Зубченко Олександр Сергійович Ідн. 1932812752
Постановою №912/1478/15 від 26.05.2015 р. призначено ліквідатором ПАТ «Автобусний парк» 13527
адреса для листування: 25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна, 15
телефон +380504573569.
Майно, що виставляється для продажу на аукціоні, його характеристика та місцезнаходження,
фотографічні зображення.
Початкова вартість продажу майна та відомості про можливість її зниження на аукціоні.
Можливість надання переможцю податкової накладної

Лот № 1
№ п/п

1.

Найменування майна
Комплекс будівель, що згідно витягу з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно (ідн. номер:79620860)має загальну площу 62,5
кв.м., розташований на земельній ділянці площею 1,4717 га
(кадастровий номер: 3510100000:19:168:0008)

К-сть

1.00

Майно знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна, 19
Фотографічні зображення
ЛОТ№1

м

2

Початкова вартість продажу:
184 200,00 грн. (Сто вісімдесят чотири тисячі двісті грн. 00 копійок) з ПДВ.
Зниження початкової вартості продажу майна на аукціоні не здійснюється.
Відповідно до абзацу четвертого пункту першого статті 38 Закону у банкрута не виникає жодних
додаткових зобов’язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім витрат,
безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури. Пунктом 1.3 статті 1 Податкового
кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (із змінами) встановлено, що цей кодекс не регулює питання
погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові
процедури, визначені Законом №2343-XII.
Ознайомлення з майном: ознайомитися з майном та його якісними характеристиками можна за його
місцезнаходженням, за попередньою домовленістю з ліквідатором.
Організатор аукціону не несе відповідальності за недоліки майна, у тому числі приховані недоліки,
які можуть бути виявлені тільки в процесі розбирання і тестування вузлів і агрегатів при проведенні
ремонтних та відновлювальних робіт.
Час та місце проведення аукціону
29 березня 2017 р. о 11.00 г. за адресою: 25002, м. Кропивницький, вул. І.Похитонова, буд.4.
Реєстрація учасників аукціону в день проведення аукціону розпочинається за півтори години о
9.30 г. і закінчується за тридцять хвилин до початку аукціону о 10.30 г.
Учасник аукціону (його представник) зобов'язаний пред'явити документ, що посвідчує особу
(паспорт, доручення (довіреність) на вчинення відповідних дій). Відмітка про реєстрацію учасника
аукціону в день його проведення здійснюється особистим підписом учасника (його представника) в книзі
реєстрації заяв про участь в аукціоні/учасників аукціону. Після цього організатор аукціону видає учаснику
аукціону (його представнику) аукціонну картку – табличку з номером, за яким учасник аукціону бере
участь в аукціоні), яка повертається ним після закінчення аукціону.
Учасник може направити для участі в аукціоні не більше двох представників.
Незареєстровані особи до торгів не допускаються.
Якщо учасник аукціону (його представник) в день проведення аукціону в установлений час не
пройшов реєстрацію (не з’явився на аукціон), вважається, що такий учасник аукціону відмовився від участі
в аукціоні.
Розмір та порядок внесення гарантійного 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.
Бажаючим взяти участь в аукціоні: громадянам України, іноземцям та особам без
громадянства, юридичним особам України та іноземним юридичним особам, необхідно:
сплатити гарантійний внесок у розмірі 10 (десяти) відсотків початкової вартості продажу майна –на
поточний рахунок №26006000001657 в АТ Укрексімбанк м. Київ, МФО 322313, отримувач – ТБ «
Кіровоградська універсальна товарна біржа», код ЄДРПОУ 34548259, призначення платежу
«гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу майна банкрута, при цьому гарантійний внесок
повинен надійти на вказаний поточний рахунок до закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні;
сплатити реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн. на поточний рахунок №26003000001520 в АТ
Укрексімбанк м. Київ, МФО 322313, отримувач – ТБ « Кіровоградська універсальна товарна біржа», код
ЄДРПОУ 34548259,
особисто або через уповноважену особу подати заяву на участь в аукціоні з додатком необхідних
документів.
Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і повинна містити
такі відомості:
найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для
юридичної особи);
прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної
особи);
номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника,
а також номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на аукціоні.
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Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність
заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про
характер цієї заінтересованості у разі її наявності.
До заяви на участь в аукціоні додаються засвідчені в установленому порядку копії таких
документів:
документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску,
документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску,
Для юридичних осіб
Копії установчих документів:
- Свідоцтво (Виписка) про державну реєстрацiю
- Довiдка iз управління статистики (ЄДРПОУ)
- Довідка про взяття на облік платника податку
- Свідоцтво про сплату податку
- Статут підприємства
- Наказ на призначення керівника підприємства
- Паспорт та індивідуальний податковий номер керівника підприємства
- Доручення на представника юридичної особи що прийматиме участь в біржовому аукціоні
- Паспорт та індивідуальний податковий номер довіреної особи
- Оригінал платіжного доручення про сплату реєстраційного внеску
- Оригінал платіжного доручення про сплату гарантійного внеску
- На момент укладання договору Купівлі-продажу наявність печатки обов’язкова
- Всі копії завіряє посадова особа: Копія згідно з оригіналом, посада, ПІБ, підпис, печатка
Для фiзичних осiб
- Копiя паспорту
- Копiя індивідуального податкового номера
- Оригінал квитанції про сплату реєстраційного внеску
- Оригінал квитанції про сплату гарантійного внеску
- Всі копії завіряє власник документів: Копія згідно з оригіналом, ПІБ, підпис
Для фізичних осіб-підприємців
- Свідоцтво (Виписка) про державну реєстрацiю
- Свідоцтво про сплату податку
- Паспорт та індивідуальний податковий номер
- Оригінал платіжного доручення про сплату реєстраційного внеску
- Оригінал платіжного доручення про сплату гарантійного внеску
- На момент укладання договору Купівлі-продажу наявність печатки обов’язкова

- Всі копії завіряє власник документів: Копія згідно з оригіналом, ПІБ, підпис, печатка
Для нерезидентів всі документи повинні бути легалізовані та перекладені українською мовою
завірені належним чином.
Заявник несе відповідальність за дійсність наданих документів та достовірність наданої про себе
інформації.
Заявки на участь в аукціоні приймаються за адресою: 25002, Кіровоградська область, м.
Кропивницький, вул. Івана Похитонова, буд.4, (ТБ « Кіровоградська універсальна товарна біржа»),
починаючи з дати оприлюднення цього інформаційного повідомлення (оголошення) на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні – 22 березня 2017 р. до 17.00 г.
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Заявник має право змінити або відкликати свою заяву на участь в аукціоні у будь-який час до
закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні.
Рішення про визнання або про відмову у визнанні заявника учасником аукціону:
Організатор аукціону за наслідками розгляду заяв на участь в аукціоні приймає рішення про визнання
або про відмову у визнанні заявника учасником аукціону, що оформляється протоколом про визначення
учасників аукціонів.
Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.
До участі в аукціоні допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні з додатком
необхідних документів, які відповідають вимогам, встановленим Законом і вказаним у повідомленні про
проведення аукціону.
Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:
заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом і вказаним у повідомленні
про проведення аукціону;
подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;
на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження
гарантійного та реєстраційного внесків на рахунки, вказані в повідомленні про проведення аукціону.
Організатор аукціону протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати підписання протоколу про
визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на
участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у письмовій чи електронній формі витягу з цього
протоколу окремо по кожному учаснику, враховуючи зобов’язання організатора аукціону забезпечити
конфіденційність відомостей, що містяться в поданих заявах на участь в аукціоні.
До початку аукціону організатор аукціону ознайомлює кожного учасником аукціону з правилами
участі в аукціоні, в яких передбачаються умови повернення (зарахування) гарантійного внеску,
позбавлення права на повернення гарантійного внеску, можливість накладення штрафів та інші умови, а
також видає кожному учаснику картку з номером, за яким учасник аукціону бере участь в аукціоні, із
зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону (порядку проведення аукціону, правил
поведінки на аукціоні та санкцій, що застосовуються за їх порушення).
Порядок та критерії виявлення переможця аукціону.
Строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі
Порядок проведення аукціону, правила поведінки на аукціоні та санкції, що застосовуються за
їх порушення
1. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором) та починається з оголошення
ліцитатором порядку його проведення, правил поведінки на аукціоні та санкцій, що застосовуються за їх
порушення.
2. Лот виставляється на торги за наявності не менш як двох учасників. За кожним лотом, що
виставляється на торги, ліцитатор оголошує номер лота, назву та коротку характеристику майна, умови
договору, що укладається на аукціоні, крок аукціону (суму, якій повинне бути кратне перевищення
наступної пропозиції над попередньою) та початкову вартість продажу.
Крок аукціону – 10 (десять) відсотків від початкової вартості продажу.
3. Початком торгів за кожним лотом вважається момент оголошення початкової вартості продажу
одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга).
4. Якщо протягом триразового оголошення початкової вартості продажу майна учасники не
виявляють бажання укласти договір (тобто, жоден із учасників не запропонував ціну, вищу за оголошену
ліцитатором), ліцитатор оголошує про закінчення аукціону без виявлення переможця (лот знімається з
продажу на аукціоні).
5. У ході аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної
ліцитатором ціни (тобто, про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною) двома способами –
способи повідомлення про готовність укласти договір:
підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни,
запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або
підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни, яка повинна
бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, не менш як на крок аукціону (пропозиція ціни з
голосу).
Якщо запропонована учасником ціна, який першим підняв табличку, перевищує оголошену
ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію. Після цього
ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
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Мовчання учасника, який першим підняв табличку після оголошення ліцитатором ціни, трактується
як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який
першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
У разі коли після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників
піднімають свої таблички, ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи
номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не
визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором
ціни.
Якщо під час послідовного збільшення ліцитатором ціни одночасно декілька учасників залишають
свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити
свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, що
оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну,
збільшену на крок аукціону.
У разі коли протягом триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни,
ліцитатор одночасно з третім ударом аукціонного молотка (гонга) оголошує переможцем учасника, який
запропонував найвищу ціну.
Переможцем визнається учасник, який запропонував найвищу ціну.
6. Під час аукціону ведеться протокол, який складається організатором аукціону негайно після
оголошення переможця аукціону або закінчення аукціону без виявлення переможця.
У протоколі зазначаються: майно, що запропоноване для продажу, початкова вартість продажу,
кількість учасників аукціону, результат торгів – ціна, запропонована переможцем, або відомості про те, що
аукціон закінчився без виявлення переможця, ціна або частина ціни, сплачена переможцем, відомості про
переможця – фізичну особу (прізвище, ім’я, по батькові і місце проживання) або юридичну особу
(найменування і місцезнаходження, адресу сторінки веб-сайту, на якій розміщено відомості про проведення
аукціону, номер банківського рахунку, на який мають бути перераховані грошові кошти за придбане майно.
У разі потреби до протоколу може бути також внесена інша інформація.
Протокол складається у потрібній кількості примірників (для продавця та переможця аукціону,
організатора аукціону, у разі необхідності для нотаріуса), підписується ліцитатором і переможцем аукціону
(його представником). До протоколу додається текст договору купівлі-продажу (проект), що вказаний в
повідомленні про проведення аукціону.
Протокол надається переможцю аукціону негайно після його складення та у той же день
надсилається (вручається) продавцю (замовнику аукціону).
7. Кожен учасник аукціону може вимагати надання йому копії протоколу, засвідченої організатором
аукціону. Така копія надається у день звернення.
8. Усі спори (розбіжності), що виникають під час проведення аукціону, розв'язуються
(врегульовуються) ліцитатором за погодженням з присутніми на аукціоні представниками продавця
(замовником аукціону) і організатора аукціону.
9. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву, але не більш
ніж на 15 (п'ятнадцять) хвилин.
10. Поведінка учасників і присутніх на аукціоні осіб повинна відповідати нормам гідності та ділової
етики, які необхідні для ефективного проведення торгів та підтримання доброї репутації організатора
аукціону.
Під час ведення аукціону забороняється: вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для
проведення аукціону (пересуватися приміщенням та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати
увагу учасників); втручання в будь-який спосіб у торги осіб, що не є учасниками за конкретним лотом;
вести пряму телевізійну трансляцію, фотографувати присутніх на аукціоні осіб, робити аудіо- та
відеознімання без відповідного дозволу на те організатора аукціону; користування мобільним зв’язком для
проведення переговорів дозволяється лише учасникам.
Під час ведення аукціону ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право: усно
попередити про неналежну поведінку; вимагати від осіб, які неодноразово порушують порядок під час
ведення торгів, залишити приміщення; не приймати до уваги дії учасника щодо торгу, які б спричинили
зміну ціни, у разі неодноразового порушення ним порядку під час ведення торгів; тимчасово припинити
ведення аукціону та оголосити перерву.
11. Продавець (замовник аукціону) протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати підписання
протоколу аукціону надсилає переможцеві аукціону пропозицію щодо укладення договору купівлі-продажу
майна разом з проектом цього договору відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо
встановлення ціни цього майна.
12. Переможець аукціону повинен протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання проекту
договору купівлі-продажу підписати його та перерахувати грошові кошти за придбане майно на рахунок
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№26006000001657 в АТ Укрексімбанк м. Київ, МФО 322313, отримувач – ТБ « Кіровоградська
універсальна товарна біржа», код ЄДРПОУ 34548259
13. У разі відмови або ухилення переможця аукціону від укладення (підписання) договору купівліпродажу майна протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання цього договору замовник аукціону
має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові аукціону, яким запропонована
найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками аукціону, за винятком
переможця аукціону.
Якщо договір купівлі-продажу майна не був укладений, замовник аукціону приймає рішення про
проведення повторного аукціону і про встановлення нової початкової вартості продажу майна.
14. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:
відсутності учасників аукціону або наявності тільки одного учасника;
коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за початкову вартість продажу майна;
несплати в установлений строк переможцем аукціону належної суми грошових коштів за придбане
майно.
відмови переможця аукціону від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону або
відмови чи ухилення переможця аукціону від укладення договору купівлі-продажу в установлений строк
(анулювання результатів аукціону).
При цьому переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням
результатів аукціону або відмовився чи ухилився від укладення договору купівлі-продажу в установлений
строк, або який не сплатив в установлений строк належної суми грошових коштів за придбане майно –
позбавляється права на подальшу участь у придбанні майна.
15. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до винагороди організатора
аукціону, а залишок повертається переможцю аукціону протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення
аукціону. Учасникам аукціону, які не перемогли в аукціоні, гарантійний внесок повертається протягом 3
(трьох) робочих днів з дати проведення аукціону.
16. Гарантійний внесок не повертається:
учаснику, який в день проведення аукціону в установлений час не пройшов реєстрацію (не з’явився
на аукціон);
учаснику, який був відсторонений від участі у торгах ліцитатором за неодноразове порушення
порядку під час ведення торгів;
всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за початкову вартість продажу майна;
переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону;
переможцю аукціону, який відмовився чи ухиляється від укладення (підписання) договору купівліпродажу в установлений строк;
переможцю аукціону у разі несплати ним у встановлений строк належної суми грошових коштів за
придбане майно.
Способи отримання додаткової інформації про проведення аукціону
Отримати додаткову інформацію про проведення аукціону та щодо ознайомлення з майном (у т.ч.
ознайомитися з незалежною оцінкою, виготовленою суб’єктом оціночної діяльності) можна, звернувшись
до організатора аукціону за вищевказаними реквізитами.
Контактна особа організатора аукціону – Ткачук Рустам Анатолійович,
телефон/факс +38 (0522) 323007, електронна пошта в мережі Інтернет e-mail: kutb@bk.ru
Відомості про аукціон
Майно банкрута ПАТ «Автобусний парк» 13527 пропонується до продажу вперше.
Проект договору купівлі-продажу

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ (ЛОТ № 1)
ДОГОВІР
купівлі-продажу майна підприємства-банкрута
м. Кропивницький

«____» ________ 2017 року

Ліквідатор ПАТ «Автобусний парк» 13527 код 03117292 Зубченко Олександр Сергійович, що діє на
підставі Постанови Господарського суду Кіровоградської області №912/1478/15 від 26.05.2015 року, надалі Продавець,
з
одного
боку,
та
__________________________________________,
в
особі
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___________________________________________, яка (ий) діє на підставі ______________, надалі - Покупець,
з другого боку, уклали цей Договір, надалі – Договір, про наступне.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На умовах даного Договору та на підставі протоколу проведення аукціону №_______ від __
________ 2017 року, надалі – Протокол, Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві наступне
майно:
ЛОТ №1:
№ п/п
К-сть
Найменування майна
Комплекс будівель, що згідно витягу з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно (ідн. номер:79620860)має загальну площу 62,5 кв.м.,
розташований на земельній ділянці площею 1,4717 га (кадастровий номер:
1.
1.00
3510100000:19:168:0008)

Майно знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна,
19.
1.2. Продавець гарантує, що майно, яке є предметом продажу за даним договором, належить банкруту
на праві власності.
1.3. Вартість майна, яке є предметом даного договору, визначена шляхом аукціону, та згідно із
протоколом проведення аукціону № ______ від ___ _________ 2017 року становить _______________
_____________________________гривень.
2. ПЕРЕДАЧА ОБ'ЄКТА
2.1. Передача майна Продавцем і прийняття його Покупцем здійснюється після повної оплати вартості
майна, та оформляється актом приймання-передачі, що підписується сторонами.
2.2. Право власності на майно переходить від Продавця до Покупця після отримання майна та
підписання сторонами акту приймання-передачі.
2.3. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження об'єкта переходить від Продавця до
Покупця з моменту підписання акту приймання-передачі.
3. ОПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
3.1. Розрахунок за майно, згідно даного договору, здійснюється Покупцем шляхом перерахування
коштів в сумі, визначеній в п.1.3 даного Договору на рахунок №26006000001657 в АТ Укрексімбанк м. Київ,
МФО 322313, отримувач – ТБ « Кіровоградська універсальна товарна біржа», код ЄДРПОУ 34548259.
4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати реально та належно обов'язки, покладені на неї цим
Договором, та сприяти іншій Стороні у виконанні її обов'язків за цим Договором.
5. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
5.1. Покупець зобов'язаний:
- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, сплатити Продавцеві ціну майна;
- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти майно.
6. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
6.1. Продавець зобов'язаний:
- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передати Покупцю майно;
- сприяти покупцю в оформленні права власності на майно.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність,
визначену цим Договором та чинним законодавством України.
Особа, у власності якої перебувало майно до продажу на аукціоні, замовник та організатор аукціону не
відповідають за недоліки майна, крім випадків їх навмисного приховування.
7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини
(умислу чи необережності).
7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона
доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
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8.1. Всі спори, які виникатимуть між сторонами і витікають з даної угоди, в т.ч. щодо зміни та
розірвання даного правочину, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами даного Договору.
8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства.
9. ДІЯ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.
9.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей
Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього
Договору.
9.3. Продавець вправі відмовитись від даного Договору у випадку порушення Покупцем п.3.1. даного
Договору.
Місцезнаходження і реквізити сторін:
Замовник:
Ліквідатор ПАТ «Автобусний парк» 13527
Зубченко Олександр Сергійович

ПОКУПЕЦЬ
____________________________________
____________________________________
____________________________________

ІПН 203117292
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул.
Олега Паршутіна, 15

_______________/____________________/

Від імені Замовника:
__________________/О.С.Зубченко/
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