Додаток 1
до Регламенту ЕТС

Протокол електронного аукціону
№UA-EA-2019-04-25-000008-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: Товарна біржа «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА
БІРЖА»
Номер лоту: GL22N22477
Власник активів (майна) (найменування банку - замовника): Публічне акціонерне товариство
Комерційний банк «ЄВРОБАНК»
Статус: аукціон відбувся
Дата та час початку електронного аукціону: 21.05.2019 09:37:15
Дата та час завершення електронного аукціону: 21.05.2019 16:33:06
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту): Земельна ділянка площею 23,1658 га,
кадастровий №3210900000:01:173:0030, для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за адресою: Київська обл., Ірпінська міська рада (актив торгується без ПДВ);Земельна
ділянка, 8,4899 га.. Кадастровий № 3210900000:01:173:0029, для ведення особистого селянського
господарства , що розташована за адресою: Київська обл,, Ірпінська міська рада (актив торгується
без ПДВ);Земельна ділянка, 1,0397га. Кадастровий № 3210900000:01:158:0144, для ведення
особистого селянського господарства , що розташована за адресою: Київська обл,, Ірпінська міська
рада (актив торгується без ПДВ);Земельна ділянка, 4,3845га. Кадастровий №
3210900000:01:159:0011, для ведення особистого селянського господарства , що розташована за
адресою: Київська обл,, Ірпінська міська рада (актив торгується без ПДВ);Основні засоби, в кількості
31 шт. (касове, телекомунікаційне обладнання, принтери) (актив торгується з ПДВ);Комплекс
будівель і споруд нафтобази, що належить ПАТ «ЛЕГБАНК», який розташований за адресою:
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с. Куцівка, вул.. Привокзальна, буд. 1 (актив торгується
без ПДВ)
Початкова (стартова) ціна лоту: 51 916 216.84 ГРН, з ПДВ
Мінімальна ціна лоту: _____________
Ціна продажу лоту: 10 902 405.54 ГРН, з ПДВ
Крок: 1%
Розмір гарантійного внеску: 2 595 810.84 ГРН
Переможець: Учасник Бойчук Наталія Анатоліївна #3151422883
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:

109 024.06 (сто дев’ять тисяч двадцять чотири гривні 06 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:

2 486 786.78 (два мiльйона чотириста вiсiмдесят шiсть тисяч сiмсот вiсiмдесят шiсть гривень 78
копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, яка підлягає сплаті переможцем банку:

10 902 405.54 (десять мiльйонiв дев’ятсот двi тисячi чотириста п’ять гривень 54 копійки) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронних торгів сформовано: 21.05.2019 16:33:06

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.

