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ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО
АукцIону N} SPE00 1-UА -20221209-408б2

найменування оператора електронного майданчика, через якого було заведено лот в Етс
(опублiковано iнформацiйне повцомлення про приватизацiю об'скта
прr"чrrз"цi0: ТОВДРиство з оБмЕжЕною вIдповIддлънIстю "Е-тЕндЕр"

найменуванrIя оператора, через електронний майданчик якого було полано заяву на участь в

еJIектронному аукцiонi/закриту цiнову пропозицiю (в разi наявностi): товАриство з

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Орган приватизацii7 органiзатор аукцiону: Злолбун i вська м icbKa рада

СтатуС еJIектронного аукцiону: наявний один учасник (викуп)

Найменування лота: Неrкитлове примiщення загаI]ьною площею 1l4,8 кв.м по вулицi Заводська,9 в

MicTi Здолбунiв
1. Вбуловане нежитлове примiщення площею 1 14,8 кв. м в цокольному поверсi п'ятиповерхового

*"-о"оrо булинку прямокутного в планi, Складаеться з б KiMHaT, Фундамент - стрiчковий

залiзобетонний, cTiHtl- цеглянi, ззовнi та всерединi поштукатуренi. Перекриття - залiзобетоннi

плити. Пiдлога - бетонна.Щверi вхiдНi - дерев'янi, внутрiшнi - дерев'янi, BiKHa - дерев'янi .

Елементи булiвпiв цiломупридатнiдля експлуатацii але потребують ремонту. . Булiвля, в якiй

знаходяться нежитлове примiщення, розташоваЕа на земельнiй дiпянцi за адресою: м.

злолбунiв вуп. Заводська 9 та передана в постiйне користування мецканцям житлового

буливку, Наявний окремий вхiд до примiщення можпивiсть пiд'iзду та паркування

автотранспОрту. ЧастЙНа об'скта площеЮ 46,4 орендУсться релiгiЙною органiзацiею. .Щоговiр

ор"rл, вlд oi.bt.zO20 року укладений строком на 5 poKiB. Орендна плата В мiсць442 грн.14

коп.

Учасники електронного аукчiону:
l. Головерса Вiкmоо Д,лцumровuч, IПН/РНоКПП: 2446704652

Стартова цiна лота: 329 009,00 грн У разi прutiняmmя рiъuення про прuваmllзацiю об'екmа lаляхолl,

вuкупу на запро1,1оновану учаснuко"м цiну (цiну проёасtсу) нараховуеmься П,щв зzidно Поdаmковоzо

коdексу YKpai|Hu.

Запропонована учасником цiна лота (чiна продажу лота) без урахування ПДВ: 330 000,00

грн Сума П[В: 66 000,00 грн

ЗапропоноВана учасником цiна лота (uiHa продажу лота) з урахуванням П{В: 396 000,00 грн

Розмiр гарантiйного внеску: 65 801,80 грн

Розмiр ресстрачiйного внеску: 1 З00,00 грн

винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в

*.r.rро"rrому ayKuibHi/ru*p"ry цiнову пропозицilо (плата за участь в електронному ayKuioHi):

15 840,00 грн (п'ягнадцять тисяч BiciMcoT сорок гривень 00 копiйок), з П!В

реквiзити рахунку 1 для перерахування оператором ресстрачiйного внеску:
l. Одержувач: ГУК у Рiвн.обл/Здолб.мiс,тг/24060300
2. Код еДРПОУ або IПН або паспорт:38012494
З, Назва банку:
4, Номер банкiвського рахунку в форматi IBAN: UA458999980314040544000017517



Сума, що пiдлягаС перерахуванню операТороlчt на рахунок 1: l 300,00 грн (однатисячатриста

гривепь 00 копiйок)

перерахування оператором залишку гарантiйного внеску (пiсля

r оператора):
Р iBH. обrr/Здолб. мiс,тг/3 1 03 0000

IПН або паспорт: 380l2494

Реrсвiзити рахунку 2 лля
вирахуванIlя винагороди

1. Одержувач: ГУКу
2. Код еДРПОУ або

3, Назва банку:
4. Номер банкiвського рахунку в форматi IBAN: UA7789999803 141719050000175 17

Сума, що пiдлягас перерахуванню оператором на рахунок 2: 49 961,80 грн (сорок дев'ягь тисяч

дЁв'ягсот шiстдесяг одна гривня 80 копiйок)

Реквiзити рахунку 3 для
аукцiонi, розрахункiв за ,

1. Одержувач: ГУК у
2. Код е,ЩРПОУ або

3. Назва банку:

проведення учасником, що подав заяву на участь в електронному

об'скт:
, PiBH. обл/Здолб.мiс.тг/3 1 030000
IПН або паспорт: 380|2494

4, Номер банкiвсьltого рахунку в форматi IBAN: UA7789999803 141719050000175 17

сума, що пiдлягас сплатi учаспиком на рахунок з пiсля прийняття рiшення про приватизацiю

об'еlста шляхом викупу, яlса лорiвнюa rчпрЬпопованiй учасником цiнi лота (uiHi продажу лота) з

урахуванняпl ,,одчrЙ""(у uи.,ал*у ix нарахування), за вlцlryранням залишку ,"ч,i:]Y:л'j"

Ьr..*у (пiсля вирахування винагороди оператора): З46 038,20 грн (триста сорок шtсть тисяч

тридцять BiciM гривень 20 копiйок), з П,ЩВ

Протокол про результати електронного аукцiону сформовано: 18. |2.2022 20:00:02

Пiсля формува,ння проmоколу про резульпхапlч елекmронноео аукцiону учаснuк зобов'язуеmься:

a пidttuсаmtt utляхом наклаdеtшя квалiфiкованu.y елекпlроннlLt пidпuсiа,.tllо базуюmься на квалiфiкованому серпшфiкаmi епекпронноео

пiDпuсу або в (З) пtрьох орuziнальнtа пptl,uipHuKax-"'пicb,MoBiri cllopMi** upoiro*on про разульпаmu елекпlрOнно?о q}'кцiLllt.t, пропаzом

(З) mрьох робочtlх d|,|,,iч idr,", uo"nryu,rbro ia dпаи формуаluп пропо_колу_еJlекmроlоtоtо пор?оволо аrcпЕмою па в,||еJх:ах цьоео

L,пlрокунцllраыllпчЙоеонаttidtluсанняоu"рап,ор1,,^"gр.заtекпрЬннuй,ttаtii)анчltкякоzопоOаноэсlявунаlцаL'пьвеlrcкmронНом))
ауц i ot ti / э ак рumу ц i по ву пр о tlo э uц i to :

. | мсJюах сmроку, BclltakoBJleHozo dM оtф,пiкуання проmоколу про рвуль.mапч аrcкmронноео аукцiону наdаmu пакому операпlору

орuziналч dок,дол*lr, dоdанuх dо заявч 
"о 

уu"ло 
'[ 
Йiiipiyyi7ri 

"i*+iунi,,а_бtl,заiвiёчuпu 
|xHi КОПii' uutЯХОМ НаЮtаdеННЯ

квалiфiковаtшх ел*iiр",iiiti,r,r"ii, iо бЬrу,о,по"' па кiа,пiфiковuttсlлtv серпuфiкапti ueKmpotutoeo пiёrutсу;

о U'..аlпчlпLl на BidпoBiOHuit поmочнttй раryнок ор2ану llрllваmLtзацii'цiну проdаэtсl,об'скtпа ttрuвапuзацii'ilромzом 20 робочuх dHiB з dня

формуання проlпокол), про реJ)льlпаlllu елекmронно?о а)ццIону;

. укласtпtl oozo4ip купi&.|i-проdасlсу о6'скпа прtюаtпuзацi|з ор?апо^1 llрuаапuзацii'пропtяео,м 25 ,

проmоколу про ре3)пьпаmu ецекmрон н оео ауllц|ону;

. l1ровцпч повнuti ро.зрсхунок (зdiйс:нumч 0оruшm1, аtнаеороёч опеlлапора) в меасаХ 0проку О]u

tiрuвапuзацii' (у разi необхiёноспi),

Учасник, що подав заяву на участь в електронному аукцiонi: Головерса BiKTop ,Щ,митрович,

шн/РнокПП 2446104652

Головерса

(посада)
Оператор, через
пропозицiю: ТО.

.Щиректор

iдпис, М.П.) (п.I.Б.) (.Щата пйпису)
якого надано найвицý/ цiнову

вIдповIдАльнiстю " Е -тЕндЕр"

Щiхтяр

(посада)
Орган приватизацii:

(п.I.Б.) (Щата пiдпису)

l2./X, "0o.4Z

робочttх dttio з dttя, tPollлt.\llctttttя

| 0 плQ пп! ц i н ч п prl duэtс,.л, об' ск пtсt
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(посада) .I.Б.) (flaTa пiдпису)


