
Додаток 1 
до Порядку   

 
Зразок  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № _____  
Найменування організатора митного аукціону______________________________________________________ 
Місцезнаходження, телефон, факс________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ____________________________________________________________ 
Розрахунковий рахунок №_______________________________________________________________________ 
у банківській установі ________________________, МФО _____________________________________________ 
Назва лота ____________________________________________________________________________________ 
Характеристика лота ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Стартова ціна лота ____________________________________________________________________________ 
 

Відповідальна особа    ___________   __________________ 
організатора митного аукціону    (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 
М. П. 
"___" ____________ 200_ р. 
 
 

Додаток 2  
до Порядку   

 
 
Зразок  

ЗАЯВА 
на участь у митному аукціоні  

Прошу зареєструвати ___________________________________________________________________________ 
(для юридичної особи - найменування, 

_____________________________________________________________________________________________ 
місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, 

_____________________________________________________________________________________________ 
а для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер, 

_____________________________________________________________________________________________ 
коли і ким виданий), місце проживання, ідентифікаційний номер у Державному 

_____________________________________________________________________________________________ 
реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) 

для участі у митному аукціоні з продажу товарів, що перейшли у власність держави.  
Телефон, факс ________________________________________________________________________________  
Копія квитанції про сплату реєстраційного внеску додається.  
З умовами продажу майна на аукціоні ознайомлений та зобов'язуюся їх виконувати.  

"___" ____________ 200_ р. ______________   ____________________ 
(підпис)    (ініціали та прізвище) 

 
Заяву прийняв ___________________________________________________ 

(посада уповноваженої особи організатора аукціону) 
 

______________   ____________________ 
(підпис)   (ініціали та прізвище) 

 
 
Реєстраційний номер учасника митного аукціону ____________________  
"___" ____________ 200_ р.  
 
 
 
 



Додаток 3 
до Порядку 

Зразок 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова аукціонного комітету 
 

_________   ________________ 
(підпис)   (ініціали та прізвище) 
 

М. П. 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № ___  
проведення митного аукціону  
від "___" ____________ 200_ р.  

Організатор митного аукціону ___________________________________________________________________  
Номер лота ___________________________________________________________________________________  
Назва лота ____________________________________________________________________________________  
Стартова ціна лота _____________________________________________________________________________  
Продажна ціна лота ____________________________________________________________________________  
Пропозиції учасників митного аукціону____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
Переможець митного аукціону __________________________________________________________________ 

(повне найменування) 

_____________________________________________________________________________________________ 
Аукціонний номер переможця ___________________________________________________________________ 
Переможець митного аукціону зобов'язаний у строк до трьох банківських днів перерахувати за придбані на 
митному аукціоні товари кошти на розрахунковий рахунок організатора митного аукціону № _____ у 
_______  
відділенні ______________ банку, МФО ___________, у сумі ________________ 

(цифрами 
(______________________________________________________) гривень  

та словами) 
або в установленому порядку здійснити розрахунки готівкою або із застосуванням платіжної картки або 
платіжного чека.  
 
Переможець   ____________    ___________________ 

(підпис)     (ініціали та прізвище) 
Ліцитатор   ____________    ___________________ 

(підпис)     (ініціали та прізвище) 
 


