Додаток 1
до Регламенту ЕТС

Протокол електронного аукціону
№UA-EA-2019-08-23-000115-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: ТОВ «Смарттендер»
Номер лоту: GL23N09286
Власник активів (майна) (найменування банку - замовника): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
Статус: аукціон відбувся
Дата та час початку електронного аукціону: 16.09.2019 09:35:10
Дата та час завершення електронного аукціону: 16.09.2019 16:31:00
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту): Житловий будинок (Літ.А), загальною площею 265,2 кв.м, житловою площею - 162,7 кв.м, з господарськими будівлями та спорудами (гараж (Літ.Б),
майстерня (Літ.В), сарай цегляний (Літ.Д), сарай дерев`яний (Літ.Е), вбиральня (Літ.Ж), лазня (Літ.З),
колодязь (Літ.к), зливна яма (Літ.з.я.), огорожа (Літ.№1), що розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., Дніпровський район, місто Підгородне, вул. Шосейна, будинок 5.
Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 566786012214. *ПДВ нараховується в залежності
від статусу платника ПДВ та об’єкта оподаткування;Земельна ділянка загальною площею 0,0797 га,
кадастровий № 1221411000:02:030:0058, цільове призначення: для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за
адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, місто Підгородне, вулиця Шосейна,
земельна ділянка 5. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 566719212214. *ПДВ
нараховується в залежності від статусу платника ПДВ та об’єкта оподаткування;Земельна ділянка,
загальною площею 0,052 га, кадастровий № 1221411000:02:030:0059, цільове призначення: для
ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: Дніпропетровська
область, Дніпровський район, місто Підгородне, вулиця Шосейна, земельна ділянка 5. Реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна - 566755412214. *ПДВ нараховується в залежності від статусу
платника ПДВ та об’єкта оподаткування;Основні засоби у кількості 1527 одиниць. ;Основні засоби у
кількості 10 одиниць.
Початкова (стартова) ціна лоту: 1 076 497.95 ГРН, з ПДВ
Мінімальна ціна лоту: _____________
Ціна продажу лоту: 247 594.53 ГРН, з ПДВ
Крок: 1%
Розмір гарантійного внеску: 53 824.90 ГРН

Переможець: Учасник Слободянюк Віталій Павлович #2823408414
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) вказано за посиланням:
www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation

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

9 903.78 (дев’ять тисяч дев’ятсот три гривні 78 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:

43 921.12 (сорок три тисячi дев’ятсот двадцять одна гривня 12 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, яка підлягає сплаті переможцем банку:

247 594.53 (двiстi сорок сiм тисяч п’ятсот дев’яносто чотири гривні 53 копійки) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронних торгів сформовано: 16.09.2019 16:31:00

Переможець електронних торгів зобов'язується:
- здійснити повну оплату коштів за лот, які повинні надійти на рахунок банку (банків) не пізніше кінця 18
(вісімнадцятого) робочого дня з дати формування ЦБД протоколу електронного аукціону;
- підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(вів)(майна) протягом 20 (двадцяти)
робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, з урахуванням п. 7.21
Регламенту ЕТС.

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.

