Додаток 1
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ
№UA-PS-2019-09-12-000022-3
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про
лот в ЕТС: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову
пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ «Смарттендер»
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром
цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ
«Смарттендер»
Номер лоту: 00004547
Організатор аукціону: АТ КБ ПРИВАТБАНК
Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся/Один учасник
Дата та час початку електронного аукціону: 27.09.2019 11:46:54
Дата та час завершення електронного аукціону: 27.09.2019 12:33:55
Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту): Нежитлова будівля , за адресою:
Миколаївська обл., Казанківський р-н, с. Казанка, вул. Жовтнева, будинок 1
"Нежитлова будівля(Нафтобаза), яка знаходиться за адресою: Миколаївська обл., Казанківський рн, с. Казанка, вул. Залізнична (Жовтнева), будинок 1, загальною площею 231,8 кв.м. та розташована
на земельній ділянці кадастровий номер 4823681100:07:000:0079.
Комплекс складається з: адмінбудинку, заг.пл. 128,9 кв.м., прохідной, заг.пл. 27,9 кв.м., насосной,
заг.пл. 75 кв.м., вбиральні, розливної, сараю, спорудження№5-30,41, огорожі, замощення
До комплексу в приміщення охорони підведена електрика. Зручне місце розташування.
Вартість 200 676,00 (в.т.ч. ПДВ)
Всі витрати,пов’язані зі складанням та нотаріальним оформленням договору купівлі-продажу сплачує
Переможець аукціону (покупець). Місце укладання договору купівлі-продажу м.Київ."
Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 200 676.00 ГРН, з ПДВ
Ціна реалізації/орендна плата на місяць: 600 000.00 ГРН, з ПДВ
Крок аукціону: 20 067.00 ГРН, з ПДВ
Розмір гарантійного внеску: 10 034.00 ГРН
Учасники електронного аукціону:

1. ТОВ "Вілмак", код ЄДРПОУ: 38746133
2. Загорулько Микола Сергійович, код ЄДРПОУ: 2686408032
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕНТ-ІНВЕСТ",
код ЄДРПОУ: 43067241
4. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХОМИЧ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ,
код ЄДРПОУ: 3014403331

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВ "Вілмак"

200 676.00 ГРН

25.09.2019 10:05:46

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХОМИЧ
ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ

200 700.00 ГРН

26.09.2019 18:25:00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕНТ-ІНВЕСТ"

201 000.00 ГРН

26.09.2019 18:35:29

Загорулько Микола Сергійович

202 883.44 ГРН

26.09.2019 15:09:32

ТОВ "Вілмак"

200 676.00 ГРН

27.09.2019 11:54:54

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХОМИЧ
ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ

221 000.00 ГРН

27.09.2019 11:57:54

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕНТ-ІНВЕСТ"

270 000.00 ГРН

27.09.2019 12:00:54

Загорулько Микола Сергійович

270 001.00 ГРН

27.09.2019 12:03:54

ТОВ "Вілмак"

200 676.00 ГРН

27.09.2019 12:09:54

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХОМИЧ
ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ

280 000.00 ГРН

27.09.2019 12:12:54

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕНТ-ІНВЕСТ"

300 000.00 ГРН

27.09.2019 12:15:54

Загорулько Микола Сергійович

300 001.00 ГРН

27.09.2019 12:18:54

Цінові пропозиції учасників:
Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

ТОВ "Вілмак"

200 676.00 ГРН

27.09.2019 12:24:54

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХОМИЧ
ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ

600 000.00 ГРН

27.09.2019 12:27:54

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕНТ-ІНВЕСТ"

555 555.00 ГРН

27.09.2019 12:30:54

Загорулько Микола Сергійович

300 001.00 ГРН

27.09.2019 12:33:54

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ ХОМИЧ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ
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 організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право:

Плата оператору за участь кожним учасником в електронних торгах (аукціоні): 510 грн. з ПДВ
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову
пропозицію (подано заяву від одного учасника):

27 000.0 (двадцять сiм тисяч гривень 00 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону 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 електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву
(у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати щомісячно (у випадку оренди):

600 000.0 (шiстсот тисяч гривень 00 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронного аукціону сформовано: 27.09.2019 12:33:55

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (6) шести робочих днів з
дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання

оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію.
- провести повний розрахунок та підписати договір протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем
формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву):

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову
пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць):

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування організатора: АТ КБ ПРИВАТБАНК

(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.

