Додаток 1
до Регламенту ЕТС

Протокол електронних торгів
№UA-EA-2020-09-10-000002-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: ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за
розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: ТОВ
«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
Номер лоту: GL32N018916
Власник активів (майна) (найменування банку - замовника): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РОДОВІД БАНК"
Статус електронних торгів: торги відбулись
Дата та час початку електронного аукціону: 16.09.2020 11:11:50
Дата та час завершення електронного аукціону: 16.09.2020 11:40:50
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту): Портсигар «Театральна сумочка»
виготовлена із трьохкольорового золота , 56 проба. Накладки у вигляді двох золотих ґрат,
оформлених квітковим орнаментом. Всередині якої знаходяться рубіни, а на перехресті алмази троянди. Усередині визолочена високопробним золотом прикрашена трьома діамантами і трьома
сапфірами. Один кнопка, інший на накладці, третій на ланцюжку. Вироблено на Московському
відділенні фірми Карла Фаберже з 1899-1908 рр. Стоїть клеймо Московського окружного пробірного
управління з ініціаламі керуючого округом Івана Сергійовича Лебедкіна. Вага 118 гр . інв.№ 3664.
За результатами експертизи зазначений предмет має виключну культурну цінність, підтверджено
авторство ювелірного будинку Фаберже.
Початкова ціна / початкова ціна реалізації: 343 904.69 ГРН, з ПДВ
Ціна продажу: 378 305.00 ГРН, з ПДВ
Крок аукціону: 3 439.05 ГРН, з ПДВ
Розмір гарантійного внеску: 34 390.47 ГРН
Учасники:
Учасник 1. Наталія Петрівна Музичук, код ЄДРПОУ: 3377917028

Учасник 2. Людмила Григорівна Натрус, код ЄДРПОУ: 2415517305

Закриті цінові пропозиції учасників:
Учасник 1. Наталія Петрівна Музичук

345 000.00 ГРН

15.09.2020 17:07:08

Учасник 2. Людмила Григорівна Натрус

378 305.00 ГРН

15.09.2020 17:43:20

Учасник 1. Наталія Петрівна Музичук

348 440.00 ГРН

16.09.2020 11:19:50

Учасник 2. Людмила Григорівна Натрус

378 305.00 ГРН

16.09.2020 11:22:50

Учасник 1. Наталія Петрівна Музичук

351 880.00 ГРН

16.09.2020 11:28:50

Учасник 2. Людмила Григорівна Натрус

378 305.00 ГРН

16.09.2020 11:31:50

Учасник 1. Наталія Петрівна Музичук

351 880.00 ГРН

16.09.2020 11:37:50

Учасник 2. Людмила Григорівна Натрус

378 305.00 ГРН

16.09.2020 11:40:50

Цінові пропозиції учасників:
Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Переможець електроних торгів: Учасник Людмила Григорівна Натрус
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: 16.09.2020 11:40:50

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.)

Найменування банку - замовника:
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

(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.

