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Доброго дня шановний Голово!
Користуючись нагодою, Товарна біржа «Вінницька товарна універсальна біржа» запрошує
Вас до співпраці по підготовці та реалізації до продажу земельних ділянок державної та
комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах.
Вважаємо необхідним повідомити Вам, що своїм листом від 16.06.16р. №28-28-0.2210314/2-16 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру рекомендувала у
зв’язку із зміною норм Земельного кодексу України та підзаконних нормативних актах,
звертатись безпосередньо до організатора земельних торгів з пропозицією щодо виконання робіт
з проведення земельних торгів.
У зв’язку із чим відпала примусова норма, щодо необхідності проводити конкурси по
відбору виконавців земельних торгів. Тепер сільська, селищна, міська рада може за спрощеною
процедурою провести такі торги, що допоможе наповнити бюджет громади необхідними
коштами.
Ми з радістю допоможемо Вам швидко та якісно підготувати свою земельну ділянку до
реалізації, надамо всі необхідні консультації по земельним питанням.
ВТУБ має ліцензію для проведення земельних торгів та сертифікованих ліцитаторів для їх
проведення.
За своїм матеріально-технічним і фаховим потенціалом ВТУБ стала флагманом
вітчизняного біржового ринку - невпинне нарощування темпів продажів, успішне використання
інноваційних підходів, міжнародного досвіду США, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Польщі по
веденню біржових торгів та впровадження сучасних технологій. Це дозволило біржі постійно
укладати договори з ФДМУ на право продажу державного майна, які сумлінно виконувала та не
порушувала чинного законодавства при продажах. Біржа знаходиться в реєстрі організацій
ФДМУ, яким надано право торгівлі державним майном. Проводити аукціони з продажу
комунального майна. З початку 1999 року біржа активно співпрацює з податковими інспекціями
по реалізації заставного, безхазяйного, конфіскованого майна на що має відповідні дозволи і
свідоцтва на право їх проведення. Проводить торги (аукціони) з продажу майна банкрутів,
реєструє угоди купівлі-продажу автотранспортних засобів та має доступ до електронної системи
АРМ «Торгівля КТЗ».
Біржа проводить електронні торги в реальному режимі часу, а також в режимі відео
конференції. Має власний веб-сайт http://www.vtub.vinnica.ua та газету «Новини біржі»
загальнодержавного значення, завдяки ^ яким учасники завжди оперативно отримують
інформацію про аукціони/торги, що проводяться на біржі.
Штат біржі складається з високо кваліфікованих працівників, що
підготовку та досвід роботи по даній діяльності, а саме економісти,
консультанти з питань продажів надають допомогу всім бажаючим учасникам
порядку участі в роботі біржі, оформлення документації, визначенні

мають відповідну
юристи, маклери,
з будь-яких питань
цінової ситуації,

забезпечення законності операцій. Багаторічний досвід працівників біржі, висока автоматизація
технологічного процесу, забезпечують паралельне проведення торгів та оформлення і видачу
біржових контрактів в день проведення торгів/аукціону.
Ось уже 25 років біржа щоденно проводить торги, за правилами та стандартами,
прийнятими ВТУБ відповідно до діючого в Україні законодавства.
Рівноправність всіх учасників торгів являється святим обов’язком біржі, захист інтересів
учасників як сторін контракту забезпечується діючим в структурі біржовим арбітражем та
третейським судом при біржі.
Будемо раді, якщо ви погодитеся співпрацювати з нами по підготовці та реалізації лотів
до продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних
торгах ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа».
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