Додаток 1
до Регламенту ЕТС

Протокол електронних торгів
№UA-EA-2019-07-22-000008-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: ТБ «ПОЛОНЕКС»
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром
цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: ТБ «ПОЛОНЕКС»
Номер лоту: G24N03736
Власник активів (майна) (найменування банку - замовника): АТ "ВТБ БАНК"
Статус електронних торгів: торги відбулись
Дата та час початку електронного аукціону: 26.07.2019 13:56:41
Дата та час завершення електронного аукціону: 26.07.2019 14:25:41
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту): VOLKSWAGEN T5; AX2153BI; 2007 рік випуску; об.
двигуна 2461 см. куб., номер кузова WV1ZZZ7HZ8H087748 та джерело резервного живлення
LanPro20-33 інв. №89497
Початкова ціна / початкова ціна реалізації: 102 447.60 ГРН, з ПДВ
Ціна продажу: 104 444.45 ГРН, з ПДВ
Крок аукціону: 1 024.48 ГРН, з ПДВ
Розмір гарантійного внеску: 5 122.38 ГРН
Учасники:
Учасник 1. Ткаченко Вадим Сергiйович, код ЄДРПОУ: 3453214591
Учасник 2. Ковальов Володимир Сергiйович, код ЄДРПОУ: 3040413052

Закриті цінові пропозиції учасників:
Учасник 1. Ткаченко Вадим Сергiйович

104 444.44 ГРН

25.07.2019 17:50:19

Учасник 2. Ковальов Володимир Сергiйович

104 444.45 ГРН

25.07.2019 12:37:57

Цінові пропозиції учасників:
Раунд 1
Учасник 1. Ткаченко Вадим Сергiйович

104 444.44 ГРН

26.07.2019 14:04:41

Учасник 2. Ковальов Володимир Сергiйович

104 444.45 ГРН

26.07.2019 14:07:41

Учасник 1. Ткаченко Вадим Сергiйович

104 444.44 ГРН

26.07.2019 14:13:41

Учасник 2. Ковальов Володимир Сергiйович

104 444.45 ГРН

26.07.2019 14:16:41

Учасник 1. Ткаченко Вадим Сергiйович

104 444.44 ГРН

26.07.2019 14:22:41

Учасник 2. Ковальов Володимир Сергiйович

104 444.45 ГРН

26.07.2019 14:25:41

Раунд 2

Раунд 3

Переможець електроних торгів: Учасник Ковальов Володимир Сергiйович
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:

4 177.78 (чотири тисячi сто сiмдесят сiм гривень 78 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:

944.6 (дев’ятсот сорок чотири гривні 60 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку:

104 444.45 (сто чотири тисячi чотириста сорок чотири гривні 45 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронних торгів сформовано: 26.07.2019 14:25:41

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.

