ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ
№UA-PS-2020-06-15-000077-1
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер»
Найменування оператора електронного майданчика, через якого переможцем електронного
аукціону подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку: Товариство з
обмеженою відповідальністю «Е-Тендер»
Реєстраційний номер лоту: 35425864/1-2
Замовник аукціону:Арбітражний керуючий Пилипенко Тетяна Вікторівна
Статус електронного аукціону: аукціон відбувся
Дата та час початку електронного аукціону: 25.06.2020 09:58:48
Дата та час закінчення електронного аукціону: 25.06.2020 16:59:58
Найменування активів(майно, запропоноване для продажу): Продаж права вимоги (дебіторська
заборгованість) до боржника ТОВ «Артбудкомфорт" (м. Миколаїв, вул.Архітектора Старова, буд.6 кв.
110, код ЄДРПОУ 35489446) в сумі 4709161,28 грн.
Арбітражний керуючий Пилипенко Тетяна Вікторівна свідоцтво про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1443 від 09.07.
2013р., що виконує повноваження ліквідатора у справі № 925/1743/14 про банкрутство Товариства з
обмеженою відповідальністю "Агропроект плюс" (ідентифікаційний код 35425864, адреса реєстрації:
вул. Ветеринарна, буд. 18/140, с. Мошни, Черкаського району, Черкаської області) оголошує продаж
права вимоги (дебіторська заборгованість) до боржника ТОВ «Артбудкомфорт" (м. Миколаїв, вул.
Архітектора Старова, буд.6 кв. 110, код ЄДРПОУ 35489446) в сумі 4 709 161,28 грн. (Чотири мільйони
сімсот дев"ять тисяч сто шістдесят одна гривня 28 копійок) у справі № 925/1743/14, без можливості
видачі податкової накладної. Аукціон проводиться повторно. Адреса попередньої публікації
https://asset.e-tender.ua/#/tenderDetailes/08efcebac2274455a68ff42b3ad44456
https://asset.e-tender.ua/#/landLeaseDetails/2fd1cc34a8ef4c098573b86a9dcfa6d6
Арбітражний керуючий Пилипенко Тетяна Вікторівна (свідоцтво про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1443 від 09.07.
2013р., що виконує повноваження ліквідатора у справі № 925/1743/14 про банкрутство Товариства з
обмеженою відповідальністю "Агропроект плюс" (ідентифікаційний код 35425864, адреса реєстрації:
вул.Ветеринарна, буд. 18/140, с.Мошни, Черкаського району, Черкаської області) оголошує про продаж
права вимоги (дебіторська заборгованість) до боржника ТОВ «Артбудкомфорт" (54001 м. Миколаїв, вул.
Архітектора Старова, буд.6 кв. 110, код ЄДРПОУ 35489446) 4709 161,28 грн. (чотири мільйони сімсот
дев»ять тисяч сто шістдесят одна гривня 28 копійок), в т.ч.: - 4 615 781,28 грн. (чотири мільйонів шістсот
п»ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 28 копійок) згідно ухвали господарського суду
Черкаської області від 03.12.2019р. у справі № 925/1743/14; - 93380,00 грн. (дев»яносто три тисячі
триста вісімдесят гривень 00 копійок) згідно ухвали господарського суду Черкаської області від
16.11.2015 у справі № 925/1655/15. Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропроект плюс"
(ідентифікаційний код 35425864) не зареєстрований платником ПДВ; податкова накладна не
видається.Аукціон проводиться повторно. Адреса попередньої публікації
https://asset.e-tender.ua/#/tenderDetailes/08efcebac2274455a68ff42b3ad44456
https://asset.e-tender.ua/#/landLeaseDetails/2fd1cc34a8ef4c098573b86a9dcfa6d6
Особа, яка має намір взяти участь в аукціоні проходить реєстрацію на участь в аукціоні через
електронний майданчик, який знаходиться на сторінці веб-сайту адміністратора електронної торгової
системи, де розміщені посилання на сторінки веб-сайтів операторів електронних майданчиків, що
мають право використовувати електронний майданчик для проведення аукціонів з продажу майна
боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) і з якими адміністратор уклав відповідний
договір, здійснює подання заявки на участь в аукціоні та заповнення електронної форми до закінчення

кінцевого строку прийняття заявок на участь в аукціоні. Оператор вираховує винагороду у розмірі,
встановленому пунктом 39 "Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у
справах про банкрутство (неплатоспроможність)" від 02 жовтня 2019 р. № 865. Реквізити рахунку на
який вноситься гарантійний внесок: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2 Придбане на аукціоні майно, передається покупцю після повної сплати запропонованої ним ціни.
Про передачу майна складається акт про придбання майна на аукціоні. Ознайомитися із документами
щодо змісту права дебіторської заборгованості можна в робочі дні за місцезнаходженням офісу
ліквідатора: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 37 оф. 312, попередньо домовившись по тел. 067224-51-17
Початкова ціна лоту: 28 255.00 ГРН, на остаточну ціну продажу лоту нараховується ПДВ згідно
Податкового кодексу України
Ціна реалізації: 4 800.00
Крок аукціону: 1% стартової ціни лоту
Розмір гарантійного внеску: 2 825.50 ГРН
Ціна або частина ціни, сплачена переможцем: __________________грн. ______ коп.
Учасник, що зробив ставку: Ізмайлов Руслан Равільович, 3202013994
Розмір ставки: 3 108.05 ГРН, 25.06.2020 16:35:30
Закриті цінові пропозиції учасників:
Мацак Олексій Валерійович, 3157105496

4 000.00 ГРН

25.06.2020 16:45:00

Шуть Володимир Іванович, 2543902171

4 455.00 ГРН

25.06.2020 16:53:39

Цінова пропозиція учасника, що зробив ставку: 4 800.00 ГРН, 25.06.2020 16:55:53
Кількість учасників аукціону: 3
Переможець електронного аукціону: Ізмайлов Руслан Равільович
Покупець, який у встановлений строк не вніс належної до сплати суми

(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юр. осіб; ПІБ учасника, ІПН для фізичних осіб)

Реквізити рахунку боржника для сплати коштів за активи(майно):

Дата, до якої переможець електронного аукціону повинен сплатити запропоновану ним ціну
лота: ___________________
протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону.
*згідно ст. 85 Кодексу України з процедур банкрутства

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано цінову
пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку: ___________________грн. з ПДВ
*визначаеться відповідно до п. 39 Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про
банкрутство (неплатоспроможність)

Рахунок та сума коштів, яку переможець повинен додатково сплатити, у разі коли суми
гарантійного внеску , сплаченого таким переможцем аукціону недостатньо для сплати
винагороду Оператору:

Протокол електронного аукціону сформовано: 25.06.2020 16:59:58

Переможець електронного аукціону зобов’язується:
- підписати в (2) двох оригінальних примітках протокол аукціону протягом (3) трьох робочих днів з дня оприлюднення
протоколу про проведення аукціону в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем
електронного аукціону подано найвищу цінову пропозицію.
- провести розрахунок відповідно до Кодексу протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення в електронній
торговій системі інформації про результати аукціону.

Переможець електронного аукціону:

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову
пропозицію/подано заяву від одного учасника:

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

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

