Додаток 1
до Регламенту ЕТС

Протокол електронних торгів
№UA-EA-2018-09-21-000064-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: Товарна біржа «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром
цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: Товарна біржа
«КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»
Номер лоту: F91G31211
Власник активів (майна) (найменування банку - замовника): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РОДОВІД БАНК"
Статус електронних торгів: торги відбулись
Дата та час початку електронного аукціону: 02.10.2018 11:08:35
Дата та час завершення електронного аукціону: 02.10.2018 11:37:36
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту): Нежитлове приміщення позначене літерою "М-1",
загальною площею 248,3 кв.м, комплексу будівель, що розташоване за адресою: м. Черкаси, бул.
Шевченка, 176
Початкова ціна / початкова ціна реалізації: 1 799 160.00 ГРН, з ПДВ
Ціна продажу: 2 201 000.00 ГРН, з ПДВ
Крок аукціону: 17 991.60 ГРН, з ПДВ
Розмір гарантійного внеску: 89 958.00 ГРН
Учасники:
Учасник 1. Кононенко Таісія Борисівна, код ЄДРПОУ: 2814913724
Учасник 2. Янішевський Сергій Вадимович, код ЄДРПОУ: 2301302051

Закриті цінові пропозиції учасників:
Учасник 1. Кононенко Таісія Борисівна

1 818 100.00 ГРН

01.10.2018 17:06:19

Учасник 2. Янішевський Сергій Вадимович

2 201 000.00 ГРН

01.10.2018 17:46:07

Цінові пропозиції учасників:
Раунд 1
Учасник 1. Кононенко Таісія Борисівна

1 818 100.00 ГРН

02.10.2018 11:16:35

Учасник 2. Янішевський Сергій Вадимович

2 201 000.00 ГРН

02.10.2018 11:19:35

Учасник 1. Кононенко Таісія Борисівна

1 818 100.00 ГРН

02.10.2018 11:25:35

Учасник 2. Янішевський Сергій Вадимович

2 201 000.00 ГРН

02.10.2018 11:28:35

Учасник 1. Кононенко Таісія Борисівна

1 818 100.00 ГРН

02.10.2018 11:34:35

Учасник 2. Янішевський Сергій Вадимович

2 201 000.00 ГРН

02.10.2018 11:37:35

Раунд 2

Раунд 3

Переможець електроних торгів: Учасник Янішевський Сергій Вадимович
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:

44 020.0 (сорок чотири тисячi двадцять гривень 00 копійок) 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:

45 938.0 (сорок п’ять тисяч дев’ятсот тридцять вiсiм гривень 00 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку:

2 201 000.0 (два мiльйона двiстi одна тисяча гривень 00 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронних торгів сформовано: 02.10.2018 11:37:36

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.

