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Найменування оператора ыIектронного майданчика, через якого було вцfiено
(опублiковано iнформацiйне повiдомлення про приватизацiю об'екта пffiватизачф:

унlверсапьна

fr':ffi ."rr"ння оператора, чер€з електронний майданчик якого

цiю

перемоя(цем електронного аукцiону:I]еrгральна унiверсальна

'#frI*"Ъ
бiрф
Ъ

Найменування оператора електроцного майданчика, через якого надано
пропозицiю пiсля цiновоi пропозпцii переможця електронного аукцiон
Органiзатор аукцiону: Ужгородська районна палpp
Статус е,пектронного аукцiону: аукцiон

ar\gPKoi

в

величинi цiнову

унiверсальна бiржа

о

вiдОрJft

flaTa та час початку електронного аукцiону: 13.10.2020 |2:34:28

!ата та час завершення електронного аукчiону: 1З,l0.2020 |З:|2:29
НайменувацЕя лоту: Частина нежитпових будiвель (лiт. Щt-1, Д' - 3) (позицii технiчного паспорту): 1майстерня (34,4кв.м); 2-коридор (5,3кв.м); 3-душовi (12,3кв.м); 4- вбиральня (9,5кв.м); 5-кладова
(4,4кв,м); б-санврол (2,7кв.м); 6'-санвузол (3,3кв.м); 7-коридор (30,7кв.м); 8-майстерня(22,4кв.м); 9,
склад (14,1кв.м); 10-компресор (18,0кв.м); 23-майстерня (1452,5кв.м);24-сходи (13,0кв.м); 25-кабiнет
(11,2кв,м); 26-кабiнет (12,2кв,м); 27-гардеробна (33,2кв,м); 28-коридор (25,0кв.м); 29-санврол
(9,9кв.м); 30-житлова (lб,8кв.м); 31-житлова (35,2кв.м); 32-сходи (13,1KB.M); 33-кабiнет (24,4кв.м);
34-кабiнет (33,1кв.м); 35-коридор (24,5кв.м); 36-кабiнет (9,9кв.м); 37-кабiнет (17,0кв.м); 38-кабiнет
(35,2кв.м) - загальна площа 192З,3 кв.м, мiсцезнаходження: Закарпатська область, м.Ужгород,
вул.Станцiйна, 56.

Стартова цiна лоту: l 019 З49.00 (Один мiльйон девятнадцять тисяч триста сорок девять гривень), 00 коп. Ёlс
осmаmочну цiну проdаэrу лоmу

П!В

I]iHa продаrку лоту без урахування

не нарахову€mься.

ПfР: l 2l0

Розмiр мiнiмального кроку аукцiону:

000.05 ( Один мiльйон двiстi десять тисяч гривень) 05 коп.

lolo стартовоi цiни

Розмiр гарантiйного внеску: 101 934.90 грн.
Розмiр ресстрацiйного внеску: 944,60 грн.

лоry

Учасники слсктронноrо пукцiону:

1.

2,
3,

KoBa.t Василь }Орiйови.t,
код: 2301205956
Тсrвприство з сrбмеженокl
вiдпсlвiдальнi.ткr ''3еленгосп-Ужгород''о

ксlд:4298I665

Семен Михайло Мшrайлtrвич,
ксlд: 3066101458

Закритi цiновi пропозицii
учасникiв;
KoBa.r Василь FОрiйович

t l00

с]емен Михайло Мшtайлови.l

Щiновi пропозпцiii
Раунд

050 000,00

1

товариство з сlбмеженою вiдповiдальнiотlо''зеленгоспУжгсrрсц''

1

грн

000.00

грн

210 000.05

грн

rrr."rr*iш

12.10.2020 13:42:32

tW;;:_;
.лtяfift'

1

п,10,202012:42:2в

l3.10.2020 12:45:28

lз.l0.2020
Раунд

12:48:28

2

Koвa.t Василь }Орiйови.r

050 000.00

грн

1 100 000.00

грн

l

210 000.05

грн

l

050 000.00

грн

l

100 000.00

грн

1

товариствсr з rэбмеженою
вiдповiдальнiстю''3еленгосп-

УжгФрод''

семен Михдйло Михайлtrвич

lз.10.2020 12:54:28
l3.10.2020 12:57:28
I3.10.2020 l3:00:28

Раунд 3
Ковач Василь К)рiйович

ъвариство
Ужгород''

з обмеженою

вiдповiдальнiстю''зеленгосп-

семен Мlu<айло Михайлович

l 2I0

000.05

lз.l0.2020 t3:06;28
lЗ.10.2020 l3;09;28

грн

lз.t0.2020 l3;l2:28

Переможець електрон_ного
аукцiону; Семен Михайло Михайлови:,_Тryпорт

;Ж"J-i::ЖН"ЖУЪiJ_т#*;*тffi

Н,1ffifr

,Jг"ffi

ВР 12208З вид.05. 12.2003,
ffi fi ,"-омiсцер*.й*цi,i

учасник, стосовно якого прийнято рiшення про вiдмову у затвердженнi протоколу про результати

електронного аукцiону або про вiдмову вiд уклаления договору купiвлi-продаЖу, чИ СКЛаДеНО аКТ ВiДПОВiДНО
до ,r. 67 Порядку проведецця електронних aykltioяiB для продажу об'сктiв малоi приватизацii, затвердrкеного
постановою Кабiнету Мiнiсrрiв Украiни вiд 10.05.2018 ЛlЪ 432--

Реквiзити рахунку оператора, через еJIектронний майданчик якого надано найвищу цiнову пропозицiю для
сплати переможцем випагороди оператору (плати зд участь в електронному аукцiонi): Одержувач Ат КБ ПриватБанк, код едрпоу
Щентральна унiверсальна бiрЙа, р/р UА0433140100000260080600з5335,
з2996|6|,
ВннагороДа оператора (плата за участЬ в електроНному аукцiонi): 29 040,00 (двадцягь девять тисяч сорок
гривень) 00 коп. без

П!В

Реквiзити рахунку 1 для перерахування оператором реестрачiйних BHecKiB: Ужгородська районна рада,
Найменрання банку: Банк Казгlачейство Украiни, реквiзи-ги банку: е.ЩРПОУ: 25435880, МФо: 899998, Ном
рахунку: UA6389999803 14 1 l 1905000007286.
Сума, що пiдлягае перерахуванню оператором на рахунок |z 944 грн. б0 коп.

о

Реквiзитrr рахунку 2 для"перерахування оператором гарантiйних BHecKi
Найменування банку: Банк Казначейство Украiни, реквiзити банку:

ь",",

рахунку: UA63 В9999803 14 1 1 1 905000007286
ЬуЙч, що пiдл".ае перерsхуванню оператором на рахупок 2:

l01РЩ.

переможцем елеlсгронцlф"
еrrеlсгронцфо
проведення перемояtцем
Реквiзити llaxv'Kv
реквiзити
рахунку 3 для пDоведення

Яt

ауffi,р9щý,фцзiпридбанrrir
n

"Ы
Ужгородсьitа районна рада,ЪайrиеF{уваншI банку: Банк КазнааЁйфвО YKpa'iHb iQквlз}йОанку: еЩРПОУ:
0,72
UАбз8999980з 1411190
номер рахунку: UАбЗ8999980З
мФо; 899998, Номер
2543j8s0, МФО;
25435880,

об'скт:

l411190W.:Гr

дорiвнюс цiнi прода}ку лота
Сума, що пiдлягае сплатi перемо2кцем електронrр-fu*&r,
trфф("ка
""
мiшйон сто BiciM тисяч
lf(Один
,с\g65;
l
ý
бЁз урахувавпям ПfР, за .пrра*у"анням гара";SогоЧh*{tу:
шiстдесят ruтTb гривень) l5 копiйок.

Протокол електронного аукuiону

Переможеrь електронвого ayKuioHy зобов'язуеться

- пiдпrrсатu в (3) трьох орпгiнальшrх прrвлiрпиках прOтокол
формування пpoтorio. y електрояЕою торговою сисIемою та в

елекгронrtого ayкIioпy протягом (3) трьох робочuх днiв з дня, наступного за дllем
цьOго gтроку направltти його на пiдписаrтня оператору, через якrtй таким переможцем

елекrрояного ayTtпio*ry полаяо найвшlry цiнtrву пропозиltiю.
- уоrо".о ло.оЫр цwпЙлi-проаажу оО'Йа привйзацii з органом приватизацii прсlтягом 30 млендаршtх днiв з дня, наступного за днем формуваtrlrя прOтоколу

про ре3ультатII е,]ектровI]огО аухuiону'
.tепез якrii TarctM
пеDеможц(електрOп}lого ayюlloнy под] ано наt]iвrtщу шiнову пропозпцiю
Tarcl* переможцеIl
- провестl1 повнIпi розрахlчок (внеспl ца рахувок оператора,l. через
крiвлiвlIнашороду операт(р}, ( LlaTy ]а }часть в електронноIlу а}кцiопi; проr,ягом (3) Tpbilx робочих днiв з дня оrrбrriкрання органоIи приваrизацii логtвору
30 дпiв з дrrя пi:ллсання договору куlтiвлi-продажу).

Перепrожець електронного аукцiону: Семен Михайло Михайлович,

IПн 3066101458.

Семен М.М.

но найвиrцу цiнову пропозицiюз

Оператор, через

УНIВЕРСАЛЬНА

[uрекmор

}'-*rцц"" 'U;
ItboKa В.В.

ItУБ

Орган приватизацii:

Голова podu

У

рпатськоi сrбластi

Чорнак Р.В

ЦЕНТРАЛЪНА

