Додаток 1
до Регламенту ЕТС

Протокол електронних торгів
№UA-EA-2020-01-22-000072-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: Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за
розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: ТОВ
«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
Номер лоту: G23N015099
Власник активів (майна) (найменування банку - замовника): Публічне Акціонерне
товариство Дельта Банк
Статус електронних торгів: торги відбулись
Дата та час початку електронного аукціону: 28.01.2020 11:12:48
Дата та час завершення електронного аукціону: 28.01.2020 11:50:48
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту): Земельна ділянка (реєстраційний
№260708632227), площею 0,25 га, за адресою: Київська обл., Макарівський район, с.Колонщина ,
кадастровий номер 3222782600:05:024:0219 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (402032). * Продаж відбувається за згодою
іпотекодержателя
Початкова ціна / початкова ціна реалізації: 53 766.45 ГРН
Ціна продажу: 76 000.00 ГРН
Крок аукціону: 537.66 ГРН
Розмір гарантійного внеску: 2 688.32 ГРН
Учасники:
Учасник 1. Хапко Юрій Богданович, код ЄДРПОУ: 3260808036

Учасник 2. Андрій Андрійович Костючик, код ЄДРПОУ: 3122811677

Учасник 3. Василенко Сергій Вікторович, код ЄДРПОУ: 3216513874

Закриті цінові пропозиції учасників:
Учасник 1. Хапко Юрій Богданович

53 766.45 ГРН

27.01.2020 17:46:36

Учасник 2. Василенко Сергій Вікторович

54 500.00 ГРН

27.01.2020 17:46:39

Учасник 3. Андрій Андрійович Костючик

75 000.00 ГРН

27.01.2020 16:07:18

Учасник 1. Хапко Юрій Богданович

53 766.45 ГРН

28.01.2020 11:20:48

Учасник 2. Василенко Сергій Вікторович

76 000.00 ГРН

28.01.2020 11:23:48

Учасник 3. Андрій Андрійович Костючик

75 000.00 ГРН

28.01.2020 11:26:48

Учасник 1. Хапко Юрій Богданович

53 766.45 ГРН

28.01.2020 11:32:48

Учасник 2. Андрій Андрійович Костючик

75 000.00 ГРН

28.01.2020 11:35:48

Учасник 3. Василенко Сергій Вікторович

76 000.00 ГРН

28.01.2020 11:38:48

Учасник 1. Хапко Юрій Богданович

53 766.45 ГРН

28.01.2020 11:44:48

Учасник 2. Андрій Андрійович Костючик

75 000.00 ГРН

28.01.2020 11:47:48

Учасник 3. Василенко Сергій Вікторович

76 000.00 ГРН

28.01.2020 11:50:48

Цінові пропозиції учасників:
Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Переможець електроних торгів: Учасник Василенко Сергій Вікторович
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 заведено інформацію про лот
в ЕТС:

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову
пропозицію:

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:

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку:

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронних торгів сформовано: 28.01.2020 11:50:48

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 електронних торгів;
- підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(ів)(майна) протягом 20 (двадцяти)
робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, з урахуваннням пункту 7.26 глави 7
Регламенту ЕТС.

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)

Найменування банку - замовника:
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

(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 в паспорті.

