Додаток 1
до Регламенту ЕТС

Протокол електронного аукціону
№UA-EA-2018-12-12-000049-b
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про
лот в ЕТС: dgf.prozorro.sale
Найменування оператора, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів
набув право участі в електронних торгах: ТБ «ПОЛОНЕКС»
Номер лоту: F176GL38832
Власник активів (майна) (найменування банку - замовника): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПЛАТИНУМ БАНК»
Статус: аукціон відбувся
Дата та час початку електронного аукціону: 08.01.2019 09:35:26
Дата та час завершення електронного аукціону: 08.01.2019 16:31:17
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту): Земельна ділянка площею 0,0500 га, що
належить ПАТ "ПтБ", для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд, кадастровий номер: 5123755800:01:003:2152, розташована за адресою: Одеська обл.,
Овідіопольський р-н, смт. Таїрове, масив № 18, земельна ділянка № 14/20; реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна: 85172351237; Земельна ділянка площею 0,0500 га, що належить ПАТ
"ПТБ", для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
кадастровий номер: 5123755800:01:003:2153, розташована за адресою: Одеська обл.,
Овідіопольський р-н, смт. Таїрове, масив № 18, земельна ділянка № 14/21; реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна: 85195251237; Земельна ділянка площею 0,0500 га, що належить ПАТ
"ПтБ", для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
кадастровий номер: 5123755800:01:003:2154, розташована за адресою: Одеська обл.,
Овідіопольський р-н, смт. Таїрове, масив № 18, земельна ділянка № 14/22; реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна: 85134251237;Основні засоби ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» у
кількості 88 одиниць, згідно з переліком, що надається (Додаток 2);Основні засоби у кількості 131
одиниця, що належать ПАТ «КБ «НАДРА», згідно з переліком, що надається (Додаток 1)
Початкова (стартова) ціна лоту: 970 318.66 ГРН, з ПДВ
Мінімальна ціна лоту: _____________
Ціна продажу лоту: 494 862.52 ГРН, з ПДВ
Крок: 1%
Розмір гарантійного внеску: 48 515.93 ГРН
Переможець: Учасник Кошельник Володимир Анатолійович #3038201518
Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту ЕТС ___________________

(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника
податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб*)

Реквізити банку для сплати коштів за придбані активи (майно):

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в
електронному аукціоні:

19 794.5 (дев’ятнадцять тисяч сiмсот дев’яносто чотири гривні 50 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю від оператора, через електронний майданчик
якого переможець набув право участі в електронному аукціоні:

28 721.43 (двадцять вiсiм тисяч сiмсот двадцять одна гривня 43 копійки) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, яка підлягає сплаті переможцем банку:

494 862.52 (чотириста дев’яносто чотири тисячi вiсiмсот шiстдесят двi гривні 52 копійки) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронних торгів сформовано: 08.01.2019 16:31:17

Переможець електронних торгів зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня
наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання оператору,
через який таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову пропозицію;
- провести повний розрахунок та підписати договір (договори) купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного
активу(вів)(майна) протягом 20 (двадцять) робочих днів з дня наступного за днем формування протоколу
електронного аукціону.

Переможець електронних торгів:

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі
в електронних торгах:

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування банку - замовника:
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

(посада)

(підпис, М.П.)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

