Додаток 1
до Регламенту ЕТС

Протокол електронного аукціону
№UA-EA-2020-09-18-000005-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 «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
Номер лоту: GL23N019085
Власник активів (майна) (найменування банку - замовника): Публічне Акціонерне
товариство Дельта Банк
Статус: аукціон відбувся
Дата та час початку електронного аукціону: 24.09.2020 09:44:23
Дата та час завершення електронного аукціону: 24.09.2020 16:45:33
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту): Пул активів*, що складається з нерухомого
майна, майнових прав на нерухоме майно, а саме: Земельна ділянка**, реєстраційний
№259307832227, заг.площею 4.8328 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських споруд, кад. №3222784800:00:008:0014 за адресою: Київська область, Макарівський
район, Мотижинська с/р (402274); Майнове право на земельну ділянку***, реєстраційний
№258885332227, заг.площею 6,1859га, для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських споруд кад. 3222784800:00:005:0020 за адресою: Київська область, Макарівський
район, Мотижинська с/р (402268); Земельна ділянка, реєстраційний №375276932227, площею
4,6494 га, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Юрівська с/р, кадастровий номер
3222788600:04:007:0056, для колективного садівництва (402458). *Активи обтяжено на користь
третьої особи. Оригінали правовстановлюючих документів на нерухоме майно знаходяться у
іпотекодержателя. **Згідно витягу з Державного земельного кадастру не правильно зазначено
розмір земельної ділянки, вид цільового призначення, а також в розділі «Відомості про право
власності» обліковується два власники. Банком розпочато процес отримання нового кадастрового
номеру земельної ділянки. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.06.2020р. відкрито
провадження у справі №910/8939/20 за позовом АТ "Дельта Банк" до Головного управління
Держгеокадастру у Київській області, про визнання протиправною відмови у вчиненні
реєстраційних дій та зобов’язання вчинити дії. Призначено до судового розгляду на
21.09.2020р.***Право власності Банку на земельну ділянку згідно даних Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно не зареєстровано.
Початкова (стартова) ціна лоту: 596 238.12 ГРН
Мінімальна ціна лоту: _____________
Ціна продажу лоту: 306 000.00 ГРН

Крок: 1%
Розмір гарантійного внеску: 59 623.81 ГРН
Переможець: Учасник Валерія Олександрівна Єрьоменко #3451300229
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:

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:

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, яка підлягає сплаті переможцем банку:

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронних торгів сформовано: 24.09.2020 16:45:33

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.

