ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії сільської ради
від _______________ № ___

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО
АУКЦІОНУ
№UA-PS-2021-07-16-000054-2
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було введено інформацію про лот в
ЕТС (опубліковано інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації): Товариство
з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер»
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було подано заяву на участь в
електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію (в разі наявності): ТОВ «Смарттендер»
Організатор аукціону: Нижньовербізька сільська рада
Статус електронного аукціону: аукціон не відбувся (викуп)
Найменування лоту: Нежитлове приміщення (клеєварка), загальною площею 247,2 м.кв., за адресою:
Івано-Франківська область, Коломийський район, село Ковалівка, вул. Комунальна, будинок 18а
Учасники електронного аукціону:
1. Долінський Олександр Валентинович, код: 3081206635
Стартова ціна лоту: 156 500 грн. 00 коп., без ПДВ
Запропонована учасником ціна лоту (ціна продажу лоту) без урахування ПДВ: 159 000 грн. 00 коп.
Ціна продажу лоту без ПДВ: 159 000 грн. 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 15 650 грн. 00 коп., без ПДВ
Розмір реєстраційного внеску: 1 200 грн. 00 коп., без ПДВ
Переможець електронного аукціону: Долінський Олександр Валентинович, код РНОКПП: 3081206635
Реквізити рахунку оператора, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в
електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію для сплати учасником винагороди оператора
(плати за участь в електронному аукціоні):
Отримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарттендер»;
Код за ЄДРПОУ: 41817392
Р/Р IBAN: UA963510050000026002878809355 в АТ «УкрСиббанк»;
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному
аукціоні/закриту цінову пропозицію (плата за участь в електронному аукціоні):
6 360 грн. 00 коп. (шість тисяч триста шістдесят гривень 00 копійок), з ПДВ
Реквізити рахунку 1 для перерахування оператором реєстраційних внесків:
Найменування банку: ГУК в Івано-Франківській області,
реквізити банку: ЄДРПОУ: 37951998,
МФО: 899998,
Номер рахунку: UA188999980314101905000009566

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 1:
1 200 грн. 00 коп. (одна тисяча двісті гривень 00 копійок), без ПДВ

Реквізити рахунку 2 для перерахування оператором гарантійних внесків:
Найменування банку: ГУК в Івано-Франківській області,
реквізити банку: ЄДРПОУ: 37951998,
МФО: 899998,
Номер рахунку: UA188999980314101905000009566
Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 2:
15 650 грн. 00 коп. (п’ятнадцять тисяч шістсот п’ятдесят гривень 00 копійок), без ПДВ

Реквізити рахунку 3 для проведення учасником, що подав заяву на участь в електронному аукціоні
розрахунків за об’єкт:
Найменування банку: ГУК в Івано-Франківській області,
реквізити банку: ЄДРПОУ: 37951998,
МФО: 899998,
Номер рахунку: UA188999980314101905000009566

Сума, що підлягає сплаті учасником на рахунок 3 після прийняття рішення про приватизацію
об’єкта шляхом викупу, яка дорівнює запропонованій учасником ціні лоту (ціні продажу лоту), за
вирахуванням гарантійного внеску:
143 350 грн. 00 коп. (сто сорок три тисячі триста п’ятдесят гривень 00 копійок), без ПДВ
Протокол електронного аукціону сформовано: 03.08.2021 19:46:34
Після прийняття рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу учасник зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол про результати електронного аукціону протягом (3) трьох робочих днів з дня
опублікування в електронній торговій системі рішення про приватизацію шляхом викупу та в межах цього строку направити його на підписання
оператору, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію, та на затвердження
органу приватизації.
- укласти договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування
протоколу про результати електронного аукціону;
- провести повний розрахунок (внести на рахунок оператора, через який таким переможцем електронного аукціону подано найвищу цінову
пропозицію, винагороду оператору (плату за участь в електронному аукціоні) до моменту укладання договору купівлі-продажу об‘єкта приватизації;
сплатити на рахунок органа приватизації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу).

Учасник, що подав заяву на участь в електронному аукціоні: Долінський Олександр
Валентинович, код РНОКПП: 3081206635

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВ
«СМАРТТЕНДЕР»

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Орган приватизації: Нижньовербізька сільська рада

(посада)

(підпис, М.П.)

