
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення органу приватизації _ 
від £ 0 , //■ № Л У З

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ 
№иА-Р8-2018-11-28-000008-1

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було введено інформацію про лот в 
ЕТС (опубліковано інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації): ТОВ
«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було подано заяву на участь в 
електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію (в разі наявності): ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» 
Організатор аукціону: СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА СЕМЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Статус електронного аукціону:* аукціон не відбувся (викуп)
Найменування лоту: Будівля інтернату 
Учасники електронного аукціону:

1. Михайло Іванович Харитоненко, код: 2188811336 
Стартова ціна лоту: 8 108.00 ГРН.
Запропонована учасником ціна лоту (ціна продажу лоту): 10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч гривень 
00 копійок)
Розмір гарантійного внеску: 810.80 ГРН 
Розмір реєстраційного внеску: 744.60 ГРН

(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки 
платника податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб*)
Реквізити рахунку оператора, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в 
електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію для сплати учасником винагороди оператора 
(плати за участь в електронному аукціоні):
ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ УА»
Р/р 26008527602, Банк Райффайзен банк Аваль, МФО 380805
Україна, Київ, Харківське шосе, будинок 201-203, корпус 2-А, літ «Ф», офіс 114, тел.: 0443928541, 
код за ЄЛРПОУ 40283641
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному 
аукціоні/закриту цінову пропозицію (плата за участь в електронному аукціоні): 300 грн. 00 коп. 
(триста гривень 00 копійок) з ПДВ
Реквізити рахунку 1 для перерахування оператором реєстраційних внесків:
Найменування: СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА СЕМЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Найменування банку: Казначейство України (ЕАП)
Реквізити банку: ЄДРПОУ: 37972758 
МФО: 899998
Номер рахунку: 31411544025677
Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 1: 744 грн. 60 коп. (сімсот сорок чотири 
гривні 60 копійок)
Реквізити рахунку 2 для перерахування оператором гарантійних внесків:
Найменування: СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАЛА СЕМЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Найменування банку: Казначейство України (ЕАП)
Реквізити банку: ЄЛРПОУ: 37972758 
МФО: 899998
Номер рахунку: 31511905025677
Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 2: 810 грн. 80 коп. (вісімсот десять гривень 
80 копійок)



Реквізити рахунку 3 для проведення учасником, що подав заяву на участь в електронному аукціоні 
розрахунків за об’єкт
Найменування: СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАЛА СЕМЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Найменування банку: Казначейство України (ЕАП)
Реквізити банку: ЄДРПОУ: 37972758 
МФО: 899998
Номер рахунку: 31511905025677
Сума, що підлягає сплаті учасником на рахунок 3 після прийняття рішення про приватизацію 
об’єкта шляхом викупу, яка дорівнює запропонованій учасником ціні лоту (ціні продажу лоту), за 
вирахуванням гарантійного внеску: 9 189 грн. 20 коп. (дев‘ять тисяч сто вісімдесят дев‘ять гривень 
20 копійок).
Протокол електронного аукціону сформовано: 19.12.2018 20:01:39
Після прийняття рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу учасник зобов'язується:

підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол про результати електронного аукціону 
протягом (3) трьох робочих днів з дня опублікування в електронній торговій системі рішення про 
приватизацію шляхом викупу та § межах цього строку направити його на підписання оператору, через 
електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію, 
та на затвердження органу приватизації.

укласти договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 
календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону;

провести повний розрахунок (внести на рахунок оператора, через який таким учасником подано 
заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію, винагороду оператору (плату за 
участь в електронному аукціоні) протягом (3) трьох робочих днів з дня опублікування органом 
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі; сплатити на 
рахунок органа приватизації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом ЗО днів з дня 
підписання договору купівлі-продажу).

Учасник, що подав заяву на участь в електронному аукціоні: Михайло Іванович Харитоненко

(посада)

Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:
ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
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Орган приватизації: СЕМЕНІВХ 
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*3азначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.


