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Наймепування оII€ра.l.ора еJrек,r,ронного ика, через якого налано Hacl,yllнy rlo веJlичинi цiновуПРОПОЗИЦilО ПiСЛЯ ЦiIlОвоi пропозицii переможця електроIL,о;;;"-Й;, ,i;;;Й};БЫ#;fi}_
Органiзатор аукlдiону: Ужt.ороilсьtса районна pa.l1a, Закарllаr,ськоТ об.ltас.гi

Сгатус еJIек,lронного аукцiону: аукцiоtt вiдбувся

[ата та час початку електронrrого аукцiону: l5.10.2020 l3:51:49

!ата та час заверlшення електронного аукtцiону: 15.10.2020 14:20:49

Найменування лоту: Частина нежитлових будiвель лiт..Щ'-l , Д'-З (позицii технiчного паспорта:1 1-майстернЯ (l5,1KB,M); l2-цех (З5,6кв.м); 13-майстерня (57,6кв.м1; l+-склад (80,5кв.м); 15-склад(60,2кв,м); l6-коридор (14,2кв.м); l7-майстерня 41,1кв,м); 18-ц"" (47,2кв.м); l9-цех (4З,Oкв,м);20-цех(58,9кв,м); 21-склад (l8,5KB.M); 22-склад(l8i,Oкв.м) загальною площею 658,9кв.м; лiт.I - 1(l01,OKB.M); лiт.Ш(567,бкв.м); лiт.К(172,(iкв.м) - ru.*urru площа 1500,1 кв.м, мiсцезнаходженнrл:
Закарпатська областl,, м.Ужгород, вул,Станцiйна, 56.

Стартова цiна лоту: 795 05з.00 (ciMcoT девяносто пять тисяtI пятдесят три гривень), 00 коп. На octltatпo,1ttl,tliHyпроdажу лопlу П!В не нарах()ву€tпься

Щiна продажу лоту бсз урахування ПffВ: 905 555.55 (левятсо' llяl]ь l:исяrl Iривень llяl]со1, 1lяlцеся,[ tlять l.ривень),55 коп.
Розмiр мilliпtалыlого Kpol(y ауlсцiоltу: lolo CTaPTOBoi цiни лоту

Розмiр гарантiйного внсску: 79 505.30l.pH

Розмiр реес,грацiйноl.о внеску: 944,60 грll.

Учасllики електроIIного аукцiопу:

l, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Зеленгосп-Ужгород'', код: 4298I 665

2. KoBa.t Василь Юрiйович, код: 230l205956
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\vlrJv.rl^uDAПu lilЧ'Ul'МаЦlИНе ПОВЦОМДеННЯ ПРО rРftВаЩft об'сЩйв}изацiiD: щентрачiна унiверсальнабiржа

*1}:Y:::":::J;'::J:I]:]ltjlij_:Ipж-j1й цайланчик,lкого надано найвицу цiнову пропозицitопереможцем еJIектронного аукrцiону: Щеfuцф унiвеRсапьна бiржа
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Закри,l,i цiновi llроltозицii у.rасникiв:

Товарис.t.во з обмсrкенокr вiлllовiла;tьнiс,t.lо''Зсllенt.tlсtt-
Ужгород"

Ковач Васлrль IОрiйовпч

Щiновi ltроllозицli у.tасникiв;

Рауllд 1

товариство з обмеженою вiлповiлальнiстю''зеленгосп-
Уrкгород"

KoB0.1Василь Юрiйович

Раунл 2

Товариство з обмсженоIо вiдповiдttльнiстю''3Б
Ужгоро21"

tl75

875 000,00 грн

905 555,55 грн

875 000,00 грн

905 555,55 грн

875 000.00 грн

905 555,55 грн

lз. l0.2020 13:23:20

?а 13:23:44

l5.I0.2020 l3:59:49

l5.10.2020 l4;02:49

l5.10,2020 l4:08:49

l5,t0,2020 l4:ll:49

15.10.2020 l4:l'l:49

l5.10,2020 l4:20:49

KtlBa.l Васllль IOpiiitlBlt,l

Рауllл 3
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Товариство з обмеженоъо Bi,iдповiдальнiстто 

" Зепенгосп-
Ужгодrод"

KoBa.l Василь Юрiйович

Переможець електроtlного аукцlону: Ко_вач Василь IОрiйович, паQпорт вр 597350 вид.l4.07.20l5.УХ<ГОРОДСЬКИМ МВ УМРеУкраiни в ЗакарпатськiйЪБпu.ri, Iпн 2i0l205956, р/рUA593052990000026200892841355 в дт кВ пр;;;;б;;,., заре€стрований зе адреоою: м.Ужгород,вул.Iв.Ваша,68
учасник, стосовно якого_гlрийнято рlшення про вlлмову у затверд2кеннl протоколу прс резудьтатиgryектронного аукцlону пбо про вiдмову вlд укладенuu дЬ.овору купiвлl-прод^*у, чи скледено пкт вlдповlдноrо п, 67 Порядку пров*едення електронних.аухлlонiвдп" пlодr*у обОсктiв 

"*oi привптrtзпцii., затверджепогопостдtlовоIо Кабillеrу Millic.l.piB YKpaillи вiл 1 0.0ý.20 t 8 ЛЬ ;32_-Реквiзити paxyllкy опсрдтора, черс3 слýIстроtlllиЙ майдапчиlс,lкого tlадаllo llайвшшцу цillову пропозицilо длясплатИ перемо?,tttlем RинагорОли оператОру 1платШ зв участь_В €л€ктронному аукlцlонl): Олержувач :
}e;'#tri:- 

уltiвсрсалыIп бiрiка, pzp uао+зii+'оtоооооzооовоооозs335,Aт кв hрi"urваIllt! код сдрпоу

,Yj^yl*за оперýтора (l1.1raTa зд уrlдg'" в ел€ктронному ayKuioHi); 27 l66, 66 (двпдцять ciM тисяч сто шiстдесятшlсть грLIвень,66 коп. без ПЩВ

Реквiзrrти рflхунку 1 для перерахувпння операторомреестрацlйних BHecKiB: Ужгородоька районна рада,НаЙМеНУВаННЯ бЯНКУ: БаНК КЪзначЁЙ."вп Украiни, реквiЪити Ёu"*у, едрпоу: 254з5880, мФо: 899998, номеррахунку; UА638999980з l4l l l905000007286
Cyrta, що пiдляга( пOрерпхуванню опердтором на ряхунок lз 944грн.60 коп.



Реквiзиr,и paxyнtry 2 дltя llерерахування ollepal,opoм гарантiйних BHecKiB: Ужгсlрtlдська palioIllta рада,НаiiмснуваНня банку: Банк КlrзнаЧ.,:i.,ruО Украi'ни, рс,tuiзиr,,.r банку: еДРПОr: zs+зlЪво, МФо: 899998, Номсррахунку: UАбзt]9999ti03 l4l l l 905000007286
Сумао що пiл.uяt,а€ IIерерахуваrt}Iю otlepal.opoм rIfl paxylloк 2: 79 505 грп. 30 Koll.

Пpo,r,oKo.rl еJIекrронноl.о аукцiону сформовано: l5.10,2020

/f. 1о, ю€о
/

Цьоко В.В.

(п.I.Б,)

ькоi областi

Чорнак Р.В.
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Iпн 2301205956

Ковац В"Ю

(п.I.Б,) (.Щата пiдпису)

найвищу цiнову пропозицiю: ЩВНТРАЛЬНА
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(Дата пiдпису)
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