Рівненська міжрегіональна
універсальна товарно –
майнова біржа «ПРАЙС»

Реєстраційний номер __________
Дата реєстрації заяви
____ __________ 201__ року

З А Я В А
на участь в аукціоні та вступ в члени біржі на одну біржову (аукціонну) сесію
Лот _______________________________________________________________________
(найменування майна)

_______________________________________________________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження майна)

_______________________________________________________________________________
Підприємство,

установа,

організація,

на

балансі

яких

перебуває

майно,

___________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ, найменування, поштовий індекс, місцезнаходження)

ЗАЯВНИК
Юридична особа ____________________________________________________________
(повне найменування)

держава ________________________________________________________________________
(офіційне найменування держави, у якій зареєстрований заявник)

керівник ________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

ідентифікаційний код заявника згідно з ЄДРПОУ ___________________________________
індивідуальний податковий номер заявника (за наявності) ____________________________
Фізична особа ______________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

громадянин (громадянка) __________________________________________________________
(офіційне найменування держави, громадянином якої є заявник, або відомості про те, що заявник є особою без громадянства)

індивідуальний податковий номер заявника (за наявності) ____________________________

Адреса __________________________________________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження заявника — юридичної особи або місце проживання заявника — фізичної особи)

Телефони ______________________________________________________________________
Електронна пошта (E-mail:) ___________________________ Телефакс ___________________
Заявник (його представник) _______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Паспорт серії ______ № __________________, виданий ____ ___________________ 20 ___ р.
_______________________________________________________________________________
(найменування органу, що видав паспорт)

Заінтересованість заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора
аукціону та її характер __________________________________________________________
(наявна або відсутня)

Заявник повідомлений про його права згідно ст. 8 ЗУ "Про захист персональних даних" та
мету обробки його персональних даних РМУТМБ "Прайс".
З Положенням про порядок організації та проведення аукціону – ознайомлений, копію
заяви одержав. У випадку перемоги зобов'язуюсь до підписання договору купівлі-продажу
сплатити після проведення аукціону на рахунок Біржі біржову винагороду (в т.ч. ПДВ),
зазначену у пункті 2.1.4. Договору про надання послуг з організації проведення аукціонних
торгів в електронній формі.
____________________
(підпис заявника або його представника)

Документи, обов’язкові для подання*:
всіма заявниками
документ, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені заявника
документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску
документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску
ксерокопію сторінок паспорта фізичної особи, що подає заяву
юридичною особою - резидентом
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців, видана не пізніше, як за 10 днів до подання цієї заяви
копія Статуту юридичної особи, завірена підписом керівника та скріплена печаткою
цієї юридичної особи
фізичною особою (фізичною особою - підприємцем)
копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (копія паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному
органові державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

юридичною особою - нерезидентом
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного
представництва з правом провадження господарської діяльності на території України
витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення
завірена копія установчих документів, легалізована та перекладена українською мовою

Наявність документа підтверджується позначкою
Загальна кількість поданих заявником аркушів ______ .

_______________________
(підпис заявника або його представника)

М.П.

Дата заповнення заяви

_____________________________
(підпис організатора аукціону)

М.П.

Вхідний номер ______________
Дата та час подання заяви

_____ ____________ 201__ року
____ год. ____хв. _____ ____________ 201__ р.
___________
* Подається по одному примірнику документів.

