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НаймеrryваннJI оператораtелектронного майданчика, через якого було введенdнф

loriiT'*o"uHo 
iнформацiйне повiдомлення про приватизччr,о ou,u;Ia 

хк
Наймеrryвання оператора, через електронний маfiданчик 

"*о"о "чочr(*Ъ'епекцюнного аукцiону: Щекгральна унiверсальна бiрвка А v -

Найменування оператора електронного майданчика,
пiсля цiновоi пропозицii переможця електронного а)

органiзатор аукцiоку: Уrкгородська районна еф"
стаryс електронного аукцiонуз аукцiоlr вiц9р* \

;;f##fil*IЖ,,ж-,,
Найменування лоту: Нежитлова булiвля (лiт. Е-1 - 943.8 кв.м), мiсцезнаходжеця: Закарпатська область,
м.Уrкгород, ву. л.Станцйна, 56.

Стартова цiна лоry: 1 163 705.00 (один мiльйон сто шiстдесят три тисячi ciMcoT пять {ривень),00 коп. Err
осmаmочну цiну проduнсу лоmу П[В не ншрахову€mься.

ПЩВ: 1 357 007.07 ( один мiльйон триста пrятдесят ciM тпсяч ciM) гривен,07

цlнову пропозицlю

Щiна продажу лоту
коп.

Розмiр мiнiмального кроку ауlсцiону: l7o cTapTOBoi цiни лоту

Розмiр гарантiйного внеску: l 16 370,50 грн.

Розмф рессцlацiйного внеску: 944,60 грн.

Учасни ки електронного аукцiону:

1. Приватне пiдприсмство ''Балмарт'', код: 36600472

2. ОпаленикЯна IBaHiBHal кодl 3З780l6246

,у цlно .зицiю переможцем

J

L-J



Закритi цiновi пропозицii расникiв:

Приватне пiдприсмство''Балмарт''

Опаленик Яна IBaHiBHa

I_{iHoBi пропозицii 1"racHl.KiB :

Раунд 1

Приватне пiдприемство''Балмарт''

опаленик Яна IBaHiBHa

Рауrц 2

Приватне пiдприемство''Балмарт''

опаленик Яна IBaHiBHa

Раунд З

Приватне пiдприсмство''Балмарт''

l 175 705,00 грн

l з57 007.07 грн

l0,10.2020 15.45'27

l0.10,2020 15:45:49

12,10,2020 12:29:|0

12,10.2020 12:32:10

I

0.2020 12:З8:10

12:41:1012,10.2020

|2,10.2020 12:47:10

175 705,00 грн

357 007.07 грн

l l75 705.00 грн

l з57 007,07 грн

}опаленик Яна IBaHiBHU 
л ц l з57 007.07 гЁн п.10.202012:50:10

,,ký

S :aHiBHa, шн зз7801б246, паспорт вр 557518

..{_

Переможець електронного аукцiоrrу: Опал
впд,17,07,2014р, УпсгоРдлськиМ РВ Гfl*rЦМС У:сп3ihИ 

" 
i"*uр"чrськiй областi. Мiсце рееетрацii

Y::1y_ч:lкий раЁЙ, с.Камffi я, вул.Добровол ь ц iB, 74.

аУкцlонУ або про вiдмовУ вiд УкладеншI договору купiв,rli-продйу, 
"" 

складено 
"-, "i;;;;;;?" ". 

Ёiiiйrо-,
ii,ЖffiТffi.Ж:Нfr Ёr#?Ёiff;r':"^"*:1__::'* 

МЙОirПРllВатизацii, затвердженого постановою кабiнеry

РеквiзитИ рахункУ оператора, через елекТронний майданчик якого надано найвищу цiнову пропозицiю длJI сплатипереможцеМ винагородИ операторУ (плати_ за участЬ в електронному аукцiонi): Одерясувач - ЩептральнаУНiВеРСаЛЬНа бiРlКао plp UА04331401000002ЙоовосоозsззЁ, дт кБ IrриватБанк, код €дрпоу з29961б1.Винагорода оператора (плата за участь в електронlлому аукцiонi): 32 568rlб (тридцято двi тисячi цятсотшiстдесят BiciM гривень)о 16 коп.

Реквiзити рахунку 1 для перерахування оператором реестрацiйних BHecKiB: Ужгородська районна рада,НайменраНня банку: Банк КiзнаЧействО Украiни, pb*i."""'OaHKy: €ЩРПоу: ZS+зSВ80, МФо: 899998, Номеррахунку: UАбз89999803 141 l 1905000007286
Сума, що пiдлягас перерахуванню оператором Еарахунок l: 944 грн. 60 коп.

РеквiзитИ рахункУ 2 для переРахуван}UI оператороМ гарантiйних_ BHecKiB: Ужгородська районна рада, НайменуваннJI

flТЁ]';Ж#fii]ЪЁТJЖ реквiзити o-i-y, едрпБу,')s+зsвво, мФо: 
'B,gggg-s,Ho,"p 

pu,.yn*f-'
Сума, що пiдлягас перерахуванню оператором на рахунок 2: l lб 370грн.50 коп.

I l75



Реквiзити рахунку З для проведення переможцём електронного аукцiоl{у розрахункiв за придбаний обОект:

Отримувач-Ужгородська районна рада, НайменуванЕя башсу; Банк Казнаrtейство Украiни, реквiзити башсу;
ёflРПОУ: 254З5880, МФО: 899998, Номер рахунку: UАбЗ8999980З141 11905000007286.
еума, що пiдлягпе сплатi перемФкцем електронного аукцiону на рахунок 3, яка дорiвню€ цiнi пролплсу лотп
без ПflВ, lа вшрехуванням гараЕтiйного внеску; 1 240 636, ý7 (олин мiльйон двiстi сорок тшсяч шiстсот
тридцять цriсть гривень) ý7 коп.

Протtrкол електронного аукцiону сформсlвано : l 2, t 0.2020 l 2 :50: 1 1

Переможеuъ епекгронного пукцiоrrу зобов'язуtться

формрпнвя прmýвOпу елекrронвýю торгOвою сиfiемою Ttl в меж{iх цыJго строку вппрRвлtти ltоrо нп пiдппспнвя оперfiтору, через якltfl тлкltм перемажцем
ЁлектроfiнOго аукцiопу пtlдапо наllвипry uiHoBy пропоrrtчiю.
. уклпстl,t договiр кулiвлi-продажу об'еrrа прпватtлзоцiI з орIаЕом flрllЕtlтизаuit прсгягом 30 млевдпрвlлх днiв з дня, паступвог0 эв двем фсrрмlъпнвя протоколу

:fi#*iЖ'":Ё'fififfiil,:ffiЖ;u ou**o* операторý, через яшлй тпкам перемOжцем еJlеrrроявоrо ýy*tlio"y nooo"o gfuiнову пропозицiю
вивtiгороду оflерптору (плпту зп }^lýсrь в ёхеrrрояному f,укцiонi) проrягом (3) трьох робочrж лнiв з дня опублiкувпвru оргпщм прлrв!фэпцiy доrовору купiвлi-
прол*жу о6'екrа прпввтtзочiТ в електроннiil торговilt системil сплOтrги flý рахунФк оргпн0 прItвотлздцii цiну продажудSешдЧжFчiде пirнiше пiж прOrffом
30 днiв з днл пlдпшспння договору купiвлi"пролпжу), л Ё ЧР' . q.

опале,

(посада)

Оператор, аIерез електронний майданчик лсtrго
УНIВЕРСАЛЬНЛ

Дuрекmор ЦУБ Цьока В.В,

(п.LБ,), м.п.)

trаi.iвиrшу

l}акпрпптськоI флпgтi

(посада)

Орrан приватизflцii:

Чорнак Р.В.

(п.I.Б.)

(.Щата пiдпису)

(.Щатп пiдпису)

Головсt palu

(пtlсплв)

(пiдпис, М.П.)

"L

(flпта пiдпису)


