Додаток 1
до Регламенту ЕТС

Протокол електронних торгів
№UA-EA-2019-08-09-000185-b
Найменування оператора через електронний майданчик, якого було заведено інформацію про
лот в ЕТС: dgf.prozorro.sale
Найменування оператора через електронний майданчик, якого надано найвищу цінову
пропозицію: Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром
цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: Товариство з
обмеженою відповідальністю «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»
Номер лоту: G23N0134
Власник активів (майна) (найменування банку - замовника): Публічне Акціонерне товариство
Дельта Банк
Статус електронних торгів: торги відбулись
Дата та час початку електронного аукціону: 22.08.2019 14:59:27
Дата та час завершення електронного аукціону: 22.08.2019 15:28:27
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту): Земельна ділянка, реєстраційний
№261687532227, площею 0,25 га, за адресою: Київська обл., Макарівський район, Колонщинська
сільська рада, кадастровий номер 3222782600:05:024:0101 для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (402199) * Продаж
відбувається за згодою іпотекодержателя.
Початкова ціна / початкова ціна реалізації: 59 740.50 ГРН
Ціна продажу: 60 740.50 ГРН
Крок аукціону: 597.41 ГРН
Розмір гарантійного внеску: 2 987.03 ГРН
Учасники:
Учасник 1. Мурська Наталія Василівна, код ЄДРПОУ: 2998614965
Учасник 2. Лапкевич Тетяна Володимирівна, код ЄДРПОУ: 3255505003

Закриті цінові пропозиції учасників:
Учасник 1. Мурська Наталія Василівна

59 740.50 ГРН

21.08.2019 19:18:08

Учасник 2. Лапкевич Тетяна Володимирівна

60 740.50 ГРН

21.08.2019 19:25:10

Учасник 1. Мурська Наталія Василівна

59 740.50 ГРН

22.08.2019 15:07:27

Учасник 2. Лапкевич Тетяна Володимирівна

60 740.50 ГРН

22.08.2019 15:10:27

Учасник 1. Мурська Наталія Василівна

59 740.50 ГРН

22.08.2019 15:16:27

Учасник 2. Лапкевич Тетяна Володимирівна

60 740.50 ГРН

22.08.2019 15:19:27

Учасник 1. Мурська Наталія Василівна

59 740.50 ГРН

22.08.2019 15:25:27

Учасник 2. Лапкевич Тетяна Володимирівна

60 740.50 ГРН

22.08.2019 15:28:27

Цінові пропозиції учасників:
Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Переможець електроних торгів: Учасник Лапкевич Тетяна Володимирівна
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 заведено інформацію про лот в
ЕТС:

0 (нуль гривень 00 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову
пропозицію:

3 037.03 (три тисячi тридцять сiм гривень 03 копійки) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора, через
електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію:

0.0 (нуль гривень 00 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку:

60 740.5 (шiстдесят тисяч сiмсот сорок гривень 50 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронних торгів сформовано: 22.08.2019 15:28:27

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 електронних торгів 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 електронних
торгів.

Переможець електронних торгів:

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову
пропозицію:

(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.

