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15 лiотого 2022 року Nь 45

Про за,гверiIжеrIrIrI lIpo,1,oKojIy
llpo резуJIL,I,а,|,II еJIек l,poIlIlo 1,o ttt, lttlio lt\,

Розгляtrувlllи tIpo,I,oKojI rlpo pcзyJrb,lt1lll cjIcli,l,poIIIIol-o аукtцiоttу- J\ч UA-I)S-2022-01-15-

000008-1. сфорпловаIIий 0З.02.2022 рок1, 
,la IIа.r(аlIIl.]й olIcpa,Iopol,,t cJIcKl,poIIIIoI,o N,IаI1J{аIIчика 't'OI]

KYKPlIlI]I]C'll]IIIrP1'OI(OIICAJI'l'>. lзijtrlоlзi.l1ttо i\tl .1.5 с,г.7. cl,.cl,. 15.26 ЗаксlItr,УкраТttrt Kllpcl

ltриватизаtIitо ,r{ержа]]IIоl,о ,l,a KoIlvllil_]I],l1o1,o Ntайl li1). c,t,. c,I,. 6 [l, 7 0 I Iсtря;tку IIpol:}c,rtcI l Ilя

llpolla}i},.:jal,Bcp/|lrt(clIoI,o lI()clall()J]olo Кабirrс,г1,\4irliс,lpirз Украiltи Bi;r 10.05.20ill роrtу'ЛЪ 4З2.

ксруlочись с,г.29. ll. 16 .1. 4 cl,. 42 Закоlrl, Укlrаittи Kl Iptl rricllcl]c са\I()l]рr{/r{yl]аIlliя в YKpzrTlti>,.

I]икоIIаI}чий KoMi,t e,r, Jltоботиilсl,коТ rlicbttL)l' 1lа. tlI

lt И l'I lII И i]:

1. За,l,tlср.l{и,t и llpoloкo.;r ,\q UA-l)S-2022-0l - l 5-0000()8-1 rrpo рсз\,.lь,гit,I,и c.]IcK,l,poII1Io1,o

ayKrtiotty.:] lIpo.rtа;Ii},x.,1rtitlictp:r,t,l.ttiltoT б1,,'tiв,ri l]|l1,oJIl,tlolO lljI()iltcI() 547,2. Kl]. \,I.. яIiLi зIIаlхоlr\и,t,Lс1I lзо

адрссоIо: ву.lr. С,.rобоiliailIська rY9 .tii2-1. лr. JIrобо,r,иrl. Xaptti]]ci,Ka об.ltасtt.

2. Ottl,б,lir,r,,,o,,, ttlt,,lattrtй ollcpa,i,opoM c,.Icк,ri]oIIIIoI,o rtайj(аttчtлка l'()i]

KYKI'II П]l1С'I'ЕI It]PI'OKOI ICAJ t't') lII)o,1oi(()jl N9 t-rA-PS-2022-0l - 1 5-00000t]- 1 в c;tclt,гpottttii,i

торr,овiй сис,гсл,ri в Tcprlitl;to 17 jiIOlO0,0 202? porty tli,,{lltllзi,,(tttl /,l() l]LlN.,Io1,(tLIIIIl()I,o зzlкoII()/r(al]c,l,I}iI.

3, MicT,tto,rtv l о_tоtзi _\,li. lac,I II . t()l ()]ti1) ttvttitз;ti IIроlr{ажy сlб'ск,l,ч з llcpCllo)ItI[c,\{

c_rIeK,lpoIIIlot,tl ayKtticll11. '['сliзаiрl.tс,t tlсlлl з oбrtciI(clI()l() tзij(ltсttзi,,(zt,llт,tliс,l,ttl '';\l'I)I'l'Z\" (rto;t C/lPt t()Y

42952650) B,гcpп,titi jto 05 бсрсзttя 2022 рок1,]] tIOprI.rIv. t]изIliitIсII()NIy l1цr,,,"r{ ]]zlltolto,iial]c,l,l]o\l.

1. Kott,t,ptl;tt, за l]11l(OIIulIlIlrlNj ;(aIttlt,o 1lilrlсllIIя lI()1(jlttc,[I1 tIiI зас'гуIttIlIt(а Itict,t(t)t'o l'().1о]]и

з lII,Il,t1IIb iliя.;lt,lloc,t,i l]иtio]Ii,tt](lItx tllrt,;.tltitl ра.,цl.t [}ячсСJIаt]а I)YljAIl,'\.

JIеоrIiл JIАЗУРЕ,НК()Мiський гоJIова



ЗАТВЕРДХ{ЕНО
наказ органу приватизацi Т&!ЩЦ.r:Е"il _ЩЦ /а

вiд /ýй-*уехrа /l,/ 8,{g И

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТЛТИ ЕЛЕКТРОННОГО
АукцIону

NьUА-р 3-2022-01 _ 15_000008_ 1

Найменування оператора електронного майданчика, через якого було введено iнформацiю про лот в
ЕТС (опублiковано iнформацiйце повiдомлення про приватизацiю обОскта [риватизацi'i): Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю <Е-Тендер>>

Найменувацця оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цiнову пропозицiю
переможцем електронного аукцiону: ТОВ "УКРIНВЕСТЕНЕРГОКОНСАЛТ"
Найменування оператора електронного майданчика, через якого надаЕо наступну по величинi
цiнову пропозицiю пiсля цiновоТ пропозицii переможця електронного аукцiону: ТОВ "УкраiЪська
Унiверсальна Бiржа"

Органiзатор аукцiону: Виконавчий KoMiTeT ЛюботинськоТ MicbKoT рали XapKiBcbKoT областi
Статус електронного аукцiону: аукцiон вiдбувся а

.Щата та час початку електроIrного аукцiонуз а3,02.2О22 13 \2:57
Щата та час завершення електронного аукцiону: 0З.02.2022 1З:50:57
Найм енування лоту: Адмiнiстративна будiв.тrя
Стартова цiна лоry: 1 488 600.00 ГРН. 11а осmаmочну цiну проdажу лоmу нарахову€mься П,ЩВ зzidно
П о d qmко в ое о коd ексу Укр atHu

Щiна продажу лоту без урахування ПЩВ: 2 790 000.00 грн.коп. Сума П,ЩВ: 558 000 грн.коп.

Щiна продажу лоту з урахуванням ПЩВ:3 З48 000грн.коп.
Розмiр мiпiмального кроку аукцiону: 1О% стартовоТ цiни лоту
Розмiр гарантiйпого внеску: 148 860.00 ГРН
Розмiр реестрацiйного внеску: 1 З00 грн.00 коп.

Учасники електронного аукцiону:
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кСКСВ ЛЕГIОН), код: 343900З0
2. Гоrrтаренко Андрiй Вiкторович, код: 2469122252
З. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIМЛЬНIСТЮ кАГРIТА>, код:42952650

Закриli цiновi пропозицii учасникiв:
Гонтаренко Андрiй Вiкторович 1 491 017.00 ГРН 02.02,202215:49:13
товАрИсТВо З оБМЕЖЕноЮ 1 683 500.00 ГРн З7.о1.2о2216:32:17
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (СКСВ ЛЕГIОН)
тоВАРИСТВо З оБМЕЖЕноЮ 2 790 000.00 ГРН 07.02.202221:45\9
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АГРIТА)

Щiновi пропозицii учасникiв:
Раунд 1

Гонтаренко Андрiй Вiкторович
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кСКСВ ЛЕГIОН)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кАГРIТА>

Раунд 2
Гонтаренко Андрiй Вiкторович

1,750 000.00 грн
1 751 000.00 грн

2 790 000.00 грн

0з.02,20221З:20:5'7
оЗ.о2.202213:2З:5'7

0з,02.ZоZ2lЗ:26:57

2 000 000.00 грн



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (СКСВ ЛЕГIОН)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВ IДАЛЪНIС ТЮ кАГРIТА>

Раунд 3
Гоrrтаренко Андрiй Вiкторович
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

, ВЦПОВЦАЛЪНIСТЮ кСКСВ ЛЕГIОН)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

. ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ кАГРIТА>

2 001 000.00 грн

2 790 000.00 грн

2 789 999,99 грн
2 001 000.00 грн

2 790 000.00 грн

оз.о2.2022 7З:З5:57

0З.оZ.202213:З8:57

0з.02.2022 |З:44:5'7
0з .02.2022 1З1"l:5'7

0З.02.2022 13:50:57

Переможець електронного аукцiону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПоВIдцг5цIСТЮ
кАГРIТА>>, код еДРПОУ : 42952650

Учасник, стосовно якого прийнято рiшення про вiдмову у затвердженнi протоколу про результати
електронпого аукцiону або про вiдмову вiд укладенця договору купiвлi-продажуl чи складецо акт
вЦповiдно до п. б7 Порядку проведення електропних аукцiонiв для продажу обОсктiв малоi
приватцзацii затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 10.05.2018 ЛЪ 432

(найменрання 1пlасника" код за С,ЩПОУ дя юриди.lних осiб; ПIБ учасника, номер облiковоi картки rrпатника податкiв, у разi вiдсlтностi - серй i
номер паспорта - для фiзичних осiб*) 

. а

Реквiзити рахунку оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цiнову
пропозицiю для сплати перемоil(цем винагороди оператору (плати за участь в електронному
аукцiонi):
ТОВ <<УкрiIIвестенергоконсалт)
Р/р (IВАГ{) U ЮОЗ05299000002600 5020||165 4
Найменування банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО Банку З05299, €ДРПОУ З72691В7

Винагорода оператора (плата за участь в електроцному аукцiонi): 133 920 грн. 00 коп. без П!В
сто тридцять три тися!ш дев'ятсот двадцять грн 00 коп.)

Реквiзr.rти рахунку 1 для перерахування оцератором ресстрацiйних BHecKiB:
Одержувач: виконавчий KoMiTeT Люботинськоi мiськоi ради XapKiBcbKoT областi
р/р: UA80820 1720355 1 190 150000З772З
€!РПОУ: З3814б59

Сумаr.пдо пiдлягас перерахуванню оператором на рахуЕок 1: 1З00 грп. 00 коп.

Реквiзити рахунку 2 для перерахування оператором гарантiйних BHecKiB:
Одержувач: виконавчий KoMiTeT Jftоботинськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi
р/р: UA1 182О772ОЗ55559015000037723
€ЩРПОУ: З3814659

Сумао що пiдлягас перерахуванню оператором на рахунок 2z 1488б0 грн.00 коп.

Реквiзити рахупку 3 для проведення rrереможцем еrrе*rро"r,ого аукцiону розрахункiв за придбаний
об'скт
Одержувач: виконавчий KoMiTeT ЛюботинськоТ MicbKoT ради XapKiBcbKoi областi
р/р: UA1 1820 1720355559015000037723
€ДРПОУ: ЗЗ8\4659



Сума, що пiдлягас сплатi переможцем електронного аукцiону на рахунок 3, яка дорiвнюс цiнi
продажу лота з урахуванцям П!Во за вирахувацням гарантiйного внеску: 3 199 140 грп. 00 коп., в
тому числi ПДВ 558 000 грн.00 коп.

Протокол електрон н ого аукцiону сформовано z 0З.02.2022 1З : 50 : 5 7

Перепtожець елекr ронного ayKuioHy зобов'яз_чсться
- пiдпtlсати в (З) трьох оригiна_пьниr приrtiрникаr проl о[о, l про рез}jIьтати е]lектронного ayKuioHy протягоL iЗ) трьох робочих JHjB з дня. наст} лного
за лнепt форплчвання протокоJly еj]ектронIiою торговоtо cllcle\]olo ra в Nlexax шьо],о строк\,напрзвити tjого на пi.tписаl]l]я оllерзгор\. ,lерез яNIIй тэкиNl
ЛеГе\IОАЦС\l c,leKlpoHHolof,\blLIolUlО.ЗtsО п.,!'1lllU\ li loB\ llРОIlОtИlIlЮ

проl oho,]\ llpo р(з\.Il, l J l ll (. l(к l роhноl о lr кшiонr,
- провести повн}rй розрах\,I]ок (BHecTIi на рах\,нок otlepaTopa. LIерез якIlI-I тзкIINI пере\,олtIеN] еlеRтронного f,} Kuloн\ по;lано найвищу цiнову
llропо{11цllо.вllнаl оро \ol ерз,ор\ п.lз,\ lf \чJ(lьв(,l(кIронно\t)а)hцlUнlIJомоvенl\\{lа]ан,lя lоlовог\ кrпrвлi-про]ажrоб'rкtапривчtиtltlti.
сп.lillиlиIlарd\\но},орlJhаппl,вtr1,1{f,tltl tLiнrпро:ажrоо',кlапгиваtиlацiiнспiзнiшенi;кпроtяоlt _]0 LнlвiJffillIlllllсilння:оlоворrкrпiвлi-
пролаж1,)

Переможечь еJ-Iектронного аукцiону: ТОВАРИСТВО З ОБI\4ЕЖЕНОЮ ВlДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(АГРlТА). код СДРПОУ: 42952б50

С L{,0"2.,

(fiaTa пiдпrrс,ч)

Оператор, через електронций майдан- надано найвищу цiнову пропозицiю:
ТоВ (УкРIНВЕсТЕнЕРГоконСАЛТ> 37269|87

Щиректор Iрклiснко А.В.

(посада) (п.I.Б.) (!ата пiдпиiу)

Орган приватизацii: Виконавчий KoMiTeT JIюботинськоТ мiськоi ради XapкiBcbкoi областi

j 
""а2rя.-:24,Цqr_

(посала) п.I.Б.) (.Щата пiдпису)

хзlзна,tакlться тi:ьки для осiб. якi черсз cBoi ре;iгiйнi або tншt
lt.lf,гll!lка itolltKiB lf, \ldKllb вirчiгк1 в ласпорli

(посада)

i укра;5

-,--,/Аiэ'cяotla)Z

я вiд прlrйнятr,я ресстрацiйного Holrepa об:tiковоi карl,ки

t

в.ю
(п,I.Б.)


