Додаток 1
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ
№UA-PS-2020-08-17-000063-3
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: Товарна
біржа «ЄВРОПЕЙСЬКА»
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову
пропозицію (подано заяву від одного учасника): Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕТендер»
Реєстраційний номер лота: 5
Замовник аукціону: Арбітражний керуючий Гладій Олександр Васильович
Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся/Один учасник
Дата та час початку електронного аукціону: 01.09.2020 11:08:31
Дата та час закінчення електронного аукціону (дата, час, сек): 01.09.2020 11:46:32
Найменування активів (майна запропонованого для продажу): Продаж майна банкрута ДП "УГК
"Nemiroff" (код ЄДРПОУ 30805594)
Номер справи про банкрутство (неплатоспроможність): справа №902/798/14.
Найменування господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство
(неплатоспроможність): Господарський суд Вінницької області.
Копії документів, які підтверджують надання згоди на продаж майна та його умови: Умови продажу
даного лоту погоджено комітетом кредиторів (Протокол засідання комітету кредиторів ДП «УГК
«Nemiroff» від 10.08.2020р. та витяг з «Умови продажу майна ДП «УГК «Nemiroff» у справі №902/798/14»
- знаходяться в документації аукціону).
Вид та спосіб проведення аукціону: перший, без можливості зниження початкової ціни.
Відомості про продавця майна: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ
«NEMIROFF» (ідентифікаційний код 30805594, місцезнаходження: 22800, Вінницька обл., м. Немирів,
вул. Горького, буд. 31, засоби зв’язку: контактна особа: Балинський Олександр, тел. моб.: 067-402-6883.
Відомості про замовника аукціону: арбітражний керуючий Гладій Олександр Васильович
(місцезнаходження офісу: м. Дніпро, бул. Катеринославський, 2/610), який діє на підставі свідоцтва про
право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №203 від 28.02.2013р., постанови
господарського суду Вінницької області від 27.03.2017р. та ухвал господарського суду Вінницької
області від 18.09.2019р. та від 27.03.2020р. по справі №902/798/14 (знаходяться в документації
аукціону), засоби зв’язку: тел. моб.067-638-86-05; 096-284-14-40, e-mail: 2904305110@mail.gov.ua.
Дата початку та закінчення аукціону: 01.09.2020р.
Час початку та закінчення аукціону: згідно автоматично згенерованих даних системою
«Прозорро.Продажі».
Кінцевий строк подання заявок на участь в аукціоні: згідно автоматично згенерованих даних системою
«Прозорро.Продажі».
Порядок оформлення участі в аукціоні: порядок реєстрації учасників аукціону встановлений розділом VI

«Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство
(неплатоспроможність)», затвердженого Постановою КМУ №865 від 02.10.2019р. та п.п. 17 та 18
Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо організації та проведення
аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство, затвердженого наказом ДП
«Прозорро.Продажі» №39 від 18.10.2019р.
Спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону: у арбітражного керуючого Гладій
Олександра Васильовича за місцезнаходженням офісу: м. Дніпро, бул. Катеринославський, 2/610, чи за
наступними реквізитами: тел. моб: 067-638-86-05; 096-284-14-40, e-mail: 2904305110@mail.gov.ua;
Контактна особа продавця: Балинський Олександр, тел. моб.: 067-402-68-83.
Дата внесення оголошення про проведення аукціону у систему: 17.08.2020р.
Строк до початку проведення аукціону: 15 календарних днів.
Порядок та умови отримання майна переможцем аукціону: відповідно до ст. 87 та ст. 88 Кодексу
України з процедур банкрутства придбане майно, майнове право передається, а право вимоги
відступається покупцю після повної сплати запропонованої ним ціни. Про передачу майна складається
акт про придбання майна на аукціоні. Протокол про проведення аукціону та акт про придбання майна на
аукціоні є підставою для видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та
державної реєстрації права власності на майно або майнове право в порядку, передбаченому
законодавством України.
Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної: видача податкової накладної за
результатами проведення аукціону не передбачена.
Розмір винагороди оператора: розмір винагороди оператора визначений пунктом 39 «Порядку
організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство
(неплатоспроможність)», затвердженого Постановою КМУ №865 від 02.10.2019р.

Реєстраційний номер лота: згідно автоматично згенерованих даних системою «Прозорро.Продажі».
Вид майна: Рухоме майно банкрута ДП «УГК «Nemiroff» (код ЄДРПОУ 30805594).
Найменування майна: вторинна неметалева відновлена сировина.
Відомості про майно, що виставляється на аукціоні, його склад, характеристики, опис, наявність
дефектів:
№ Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта; Оціночна вартість; Код
підкласифікатора, відповідно:
1. Щит возвратний (гофротара), 266 шт.; 2,00; 44617100-9 Картонні коробки;
2. Картон проклад.(S=2,0), 4,8 кг; 15,00; 44100000-1 Конктрукційні матеріали та супутні вироби;
3. Метал б/у, 0,465 т.; 0,00; 14700000-8 Неблагородні метали;
4. Полоса н/ж 0,2х100, 4 м; 806,00; 44100000-1 Конктрукційні матеріали та супутні вироби;
5. Календарь Немирофф 2011, 1694 шт.; 2 504,00; 30199792-8 Календарі;
6. ТТН на перемiщення спирту етилового, 147 шт.; 590,00; 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні
журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби;
7. Вимога 550 шт.; 5,00; 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги,
швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби;
8. Вимоги(мал), 8550 шт.; 393,00; 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські
книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби;
9. Картка складського облiку, 500 шт.; 78,00; 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали,
бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби;
10. Книга обліку, 25 шт.; 700,00; 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські
книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби;
11. Матерiальна перепустка, 38000 шт.; 900,00; 22457000-8 Перепустки;
12. Накладна, 48000 шт.; 1 355,00; 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські
книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби;
13. Металолом, 1,175 т.; 2 382,00; 14910000-3 Вторинна металева відновлена сировина;

14. Пляшки перетворені на склобій (вторсировина), 56641,4 кг; 1,00; 14920000-6Вторинна неметалева
відновлена сировина;
15. Ящики, лотки, коробки та ковпачки перетворені у вторсировину, 63756,9435 кг; 1,00; 14920000-6
Вторинна неметалева відновлена сировина;
16. Етикетки, стікери, бірки, декоративні оболочки перетворені на макулатуру (вторсировина)
10369,51295 кг; 1,00; 14920000-6Вторинна неметалева відновлена сировина;
Фотографічні зображення майна: знаходяться в документації аукціону.
Відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб: відсутні.
Розмір гарантійного внеску, реквізити рахунка, на який вноситься гарантійний внесок: грошова сума в
розмірі 10% початкової ціни лота (автоматично генерується системою «Прозорро.Продажі»).
Сплачується на рахунок оператора, згідно вимог п. 59, 63, 64 Порядку організації та проведення
аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)»,
затвердженого Постановою КМУ №865 від 02.10.2019р.
Крок аукціону: грошова сума в розмірі 1% початкової ціни лота (автоматично генерується системою
«Прозорро.Продажі»).
Порядок ознайомлення з майном: ознайомитись з майном та його якісними характеристиками можна за
його місцезнаходженням: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Горького, буд. 31; час ознайомлення –
в робочі дні з 09:00 до 17:00 за попередньою домовленістю з арбітражним керуючим Гладій
Олександром Васильовичем, засоби зв’язку: тел. моб. 067-638-86-05; 096-284-14-40, e-mail:
2904305110@mail.gov.ua.
Контактна особа продавця: Балинський Олександр, тел. моб.: 067-402-68-83.
Кількість учасників аукціону: 3
Початкова ціна лота: 9 733.00 ГРН (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ — без ПДВ)
Ціна реалізації лота: 91 233.00 ГРН
Крок аукціону: 97.33 ГРН
Розмір гарантійного внеску: 973.30 ГРН
Ціна або частина ціни, сплачена переможцем: __________________грн. ______ коп.
Учасники електронного аукціону:
1. Темчишен Руслан Миколайови, код ЄДРПОУ: 2986818574
2. Курило Роман Миколайович, код ЄДРПОУ: 3235311570
3. Хвост Андрій Валерійович, код ЄДРПОУ: 3199701530

Закриті цінові пропозиції учасників:
Темчишен Руслан Миколайови

20 000.00 ГРН

28.08.2020 11:26:06

Курило Роман Миколайович

21 100.00 ГРН

31.08.2020 09:21:57

Хвост Андрій Валерійович

21 345.00 ГРН

31.08.2020 12:21:43

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Темчишен Руслан Миколайови

25 000.00 ГРН

01.09.2020 11:16:31

Курило Роман Миколайович

40 000.00 ГРН

01.09.2020 11:19:31

Хвост Андрій Валерійович

40 001.00 ГРН

01.09.2020 11:22:31

Темчишен Руслан Миколайови

49 000.00 ГРН

01.09.2020 11:28:31

Курило Роман Миколайович

62 000.00 ГРН

01.09.2020 11:31:31

Хвост Андрій Валерійович

62 001.00 ГРН

01.09.2020 11:34:31

Темчишен Руслан Миколайови

80 000.00 ГРН

01.09.2020 11:40:31

Курило Роман Миколайович

91 232.11 ГРН

01.09.2020 11:43:31

Хвост Андрій Валерійович

91 233.00 ГРН

01.09.2020 11:46:31

Раунд 2

Раунд 3

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Хвост Андрій Валерійович
Покупець, який у встановлений строк не вніс належної до сплати суми: ___________________

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

Дата, до якої переможець електронного аукціону повинен сплатити запропоновану ним
ціну:_______________________________
*протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про
результати аукціону.
*згідно ст. 85 Кодексу України з процедур банкрутства
Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону: ___________________грн. ______
коп.
Винагорода оператора через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію
(подано заяву від одного учасника):

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Рахунок та сума коштів, яку переможець повинен додатково сплатити, у разі коли суми

гарантійного внеску, сплачено таким переможцем аукціону недостатньо для сплати винагороди
Оператору:

Протокол електронного аукціону сформовано: 01.09.2020 11:46:32

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 направивши 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 системи інформації про результати 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 (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.

