
ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол про рЕзультАти ЕлЕктронного Аукцlону
Ns UA-PS-2020-0 1-02-000066-2

Найменування оператора електронного майданчика, через якого було введено iнформацiю про лот в
ЕТС (ОпУблiковано iнформацiйне повiдомлення про приватизацiю о6'€кта приватизацiТ}:
УкраТнська унiверсальна бiржа

НаЙМеНУВання оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цiнову пропозицiю
переможцем електронного аукцiону: ТО В кflержза куп iвлi.О нлай н >

НаЙМенування оператора електронного майданчика, через якого надано наступну по величинi цiнову
пропозицiю пiсля цiновоТ пропозицiТ переможця електронного аукцiону:
Това риство з обмежено ю вiдповiдал ьн iстю к НАЩlОНАЛ ЬНА ЕЛ Е ктРо н нд Бl ржд))

органiзатор аукцiону: го родня нськА рАЙо н нА рАдА ч Е рн l гl вськоТ о БлАстl

Статус електронного аукцiону: аукцiон вiдбувся

flaTa та час початку електронноrо аукцiону:22.ОL.2О2О 1447..53
flaTa та час заверщення електронного аукцiону: 22.0L.2OZO 15:25:53

Найменування лоry: Група iнвентарних o6'eKTiB {комплекс нежитлових будiвель. о6'ект житловоТ
HepyxoмocTi: Hl} flодатковi вiдомосгi: лiкувальниЙ корпус А-2 з пiдвалом, rанками та приямками
загальною площеЮ 2592,6 кв.м; кухня Б-1, з тамбуром б-1 та ганками загальною площею 135,1 кв.м;
ПРаЛЬНЯ В-1, З котельнею В]"-1, складами В2-1_, прибудовою В3-]., газовою котельнею В4-1", тамбурами
в-1, в1-1, в2-1, в3-]_ та lанками загальною площею 393,0 кв.м; склади ж-1, ж1-1 з прибудовою ж-1 та
rанками загальною площею 1-21,З кв.м; погрiб з шийкою 3-0 загальною площею 101,0 кв,м; морг К-1 з
тамбуром к-]. загальною площеЮ 71,7 кв.м; кнс л-1 загальноЮ площеЮ 19,5 кв.м; водонапiрна башня
к1,>. Мiсцезнаходження об'€кта: Чернiгiвська обл., м. Городня, вул. Лiсова, 2в.

Стартова цiна лоry:281710.50 грн., без ПДВ

Щiна продажу лоry: 851 00О,OО грн. без ПДВ

Розмiр мiнiмального кроку аукцiону: 1% стартовоТ цiни лотч

Розмiр rарантiйного внеGку:28 171,05 грн.

Розмiр реестрацiйного внеску: 944,60 грн.

Учасники електронного аукцiону:
1. тоВАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю "цЕнтр дЕкорАтивного рослинництвд тд
САДlВНИЦТВА "РlКО", код: З7199445
2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ "МЕДичниЙ ргдьlлtтдцlйний цЕнтр ",д,lлlр", код:
4з427159
3. Мокрiй Петро Михайлович, код: 2064717З72

цiновi пропоз
то вАриство з о Бм ЕжЕ ною в lдповlдАл ьн Iстю,' цЕ нтр
дЕ ко рАти вного росл и н н и цтвА тА сАдl в н и цтвА,' Pl ко,,

281 720,00 грн. 20.01,2020 1-5:21-:54

товАриство з оБм ЕжЕною вlдповlдАл ьн|стю
" м Едич н иЙ ргдьtл lтдцlЙниЙ цЕнтр,,дlл l р,,

З19 750,00 грн. 2t.O1,.2O2O 12:З8:З9

МокрiЙ Петро М ихаЙлович З50 000,00 грн. L7,OL,ZO2O 16:5З:34



l$эd пропозицiТ учасникiв:
Рапrд1

- ] з ] р и ство з оБм ЕжЕною вlдповlдАльнlстю''цЕнтр
ТИ ВНОГО РОСЛИННИЦТВА ТА вництвА "рlко"

-Э DАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНIСТЮ
,,, :дич н иЙ рЕАБlл lтАцlЙниЙ цЕнтр,,дlлlр,,

Петро МихаЙлович

Переможець електронного аукцiону: МокрiЙ Петро МихаЙлович, код: 2о64717372

учасник, стосовно якого прийнято рiчrення про вiдмову у затвердженнi протоколу про результати
електронноrо аукцiону або про вiдмову вiд укладення договору купiвлi-продажу, чи складено акт
вiдповiдно до п. 67 Порядку проведення електронних аукцiонiв для продах(у об'ект]в малот
ПРИВати3ацii, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 1О.05.2018 N9 432: _

(найменуванНя учасника, код за €flРПОУ для юридичних осiб; ПlБ учасника, номер облiковоi картки платника податкiв, у разi
вiдсутностi - серiя i номер паспорта - мя фiзичних осiб*)

РеквiзитИ рахункУ оператора, череЗ електроннИй майданчиК якогО надано найвицу цiнову
пропозицiю для сплати переможцем винагороди оператору (плати за участь в електронному
аукцiонi): отримувач : ТоВ кflержзакупiвлi.онла йн D, код €fl РПоУ: 39ОО832 1
п/р UА44З00711000002600605276159О в ПАТ КБ кПРИВАТБАНк), МФо: зOО711.

Винагорода оператора (плата за у,часть в електронному аукцiонi): 255З0,00 грн. (двадцять п'ять тисяч
п'ятсот тридцять гривень 00 копiйок}. в т.ч. ПДВ

реквiзити рахунку 1 для перераryвання оператором реестрацiйних BHeckiB:
одержувач: УК у Городнянському районi/Городнянський район/3103О0ОО
Код €flРПОУ: З7715958
Банк одержувача: Казначейство УкраТни (ЕАП), МФО 899998
Рахунок: UA 768999980З14171905000025101
Сума, що пiдляга€ перерахуванню оператором на рахунок 1: 944,60 грн, (дев'ятсот сорок чотиои гривнi
60 копiйок).

реквiзити рахунку 2 для перерахування оператором гарантiйних BHeckiB:
одержувач: УК у Городнянському районi/Городнянський район/31030ОО0
Код €flРПОУ: 37715958
Банк одержувача: Казначейство УкраIни (ЕАП), МФО 899998
Рахунок: UA 768999980314171905000025101

Сума, що пiдляга€ перерахуванню оператором на рахунок 2: 28 17].,05 грн. (двадцять BiciM тисяч сто
сiмдесят одна гривня 05 копiйок).

-: j: r.,,:-Bo з оБмЕжЕною в|дповlдАльнlстю ''цЕнтр
- _- ] эдтивного рослинництвА тА сАдlвництвА ,,PlKo''

281 720,00 грн. 22,0t.2020 14:55:53

-] ]:эrlство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю
,.,: - 

"iчниЙ рЕАБlлlтАцlЙниЙ цЕнтр,,дlлlр,,
520 000,00 грн. 22.0t,2020 ].4:58:53

михайлович 521 000,00 грн. 22,0t.2O2O 15:01:5З

Раунд 2

281 720,00 грн. 22.Ot.2O2O 15:07:5З

720 000,00 грн. 22.о1,.2о20 15:10:5З

721000,00 22.01,,2020 ].5:13:5З

Раунд 3
-о вАриство з оБм ЕжЕною вlдпов|дАл ьн lстю,,цЕнтр
д Е ко рАти вного росл и н н и цтвА тА сАдl в н и цтвА'' Pl ко''

281720,00 грн.

то вАриство з оБм ЕжЕною вlдповlдАльнlстю
м1 Едич ниЙ рЕАБlл lтАцtЙниЙ цЕнтр,,дlл lP,,

850 777,00 грн. 22.0t.2O2O 1,5:22:5З

МокрiЙ Петро МихаЙлович 851000,00 грн. 22,0t,202O 15:25:53



пепЁзrпr раryнкУ З для проведення переможцем електронного аукцiону розрахункiв за придбанийо6'qп
0лерлкувач: УК у Городнянському ра йо н i/Городня нський ра Йон/З 10ЗО0О0алз еДРПОУ: З7715958
5анк одержувача: Казначейство УкраТни (ЕАп), мФо 899998}ащдrок: UA 76S9999803 1417 19О5О0ОО251О1

] , ,,,э цо
-: э:а'i{у ,

l пiдлягае сплатi переможцем електронного аукцiону на рахунок 3, яка дорiвнюе цiнiлота з урахуванням ПflВ, за вирахуванням гарантiйного внеску: 822 828,95 грн. (BiciMcoTцвi тисячi BiciMcoT двадцять BiciM гривень 9ý кппiйпчl баэ плп

ПРОЮКОЛ електронного аукцiону сформован oz 22.о7,2о20 ,5:25:5з

перемоrкець електро н но го аукцiону зобов'язуеться :- пiдписати в (4) чотирьох оригiнальних примiрниках протокол про результати електронного аукцiонупротягом (з) трьох робочих днiв з дня, насryпного за днем формування протоколу електронноюторговою системою та в межах цього строку направити його на пiдписання оператори через якийтакимпереможцем електронного аукцiону подано найвищу цiнову пропозицiю.- умасти договiр купiвлi-продажу об'екта приватизацiт з органом приватизацiт протягом З0 календарнихднiв З дня, насryпноfо 3а днем формування протоколу про результати електронного аукцiону._ провестИ повниЙ розрахуноК (внестИ на рахунок оператора, через який таким переможцемелектронного аукцiону подано найвищу цiнову пропозицiю винагороду оператору (плату за участь велектроннОму аукцiоНi) протягоМ (3) трьох робочих днiв з дня опублiкування органом приватизацiТдоговору купiвлi-продажу об'екта приватизацiт в електроннiй торговiй сисгемi.- сплатити на рахунок органа привати3ацiт цiну прод.*у об'екта приватизацiт не пiзнiше нiж протягом з0днiв з дня пiдписання договору купiвлi-продажу;.

переможець електронного аукцiону: Мокрiй Петро Михайлович

Оператор, через електронний
ТОВ к.Щержзакупiвлi.ОнлаЙ 

н >

майданчик якого надано

п.м. мокрiй &Ч,о{.lоitо
(ПlБ) (дата пiдпису)

найвищу цiнову пропозицiю:

Директор
(посада)

*3азначаються 
тiльки

реестрацiйного номера
для осiб, якi через своТ
облiковоj картки платника

В.В. Кольга
(пlБ)

2?. р/ lаzо
(дата пiдпису)

релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийнятrя
податкiв та мають вiдмiтку в паспортi.


