	ЗАТВЕРДЖУЮ 	ПОГОДЖУЮ 
	Президент ВТУБ 	Керівник (заступник керівника) 
		ДПІ у ______ районі Вінницької області 

	_______________В.В.Ропотілов 	_______________    ______________________ 
		(підпис)               (прізвище та ініціали) 

	'___'____________ 20__ р. 	'___'____________ 20__ р. 

ПРОТОКОЛ № ___ 
про хід торгів на цільовому аукціоні  від ____.20_р. 

	ПРОДАВЕЦЬ: 
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	Учасник аукціону, член біржі, ________________ в особi ___________, діючого згідно договору доручення № ___ на продаж майна аукціоні від ______ 20__ р. вiд iменi ДПІ у _______________ районі Вінницької області

ОБ'ЄКТ ПРОДАЖУ: 
_________________________________________________

_________________________________________________
Місцезнаходження: Вінницька обл., ________________
 
 Умови продажу: 
1. Порядок передачі грошових коштів: Покупець зобов'язується на протязі __ календарних днів з дня проведення аукціону забезпечити наявність вартості придбанного майна на рахунку розрахункової палати ВТУБ - р/р №26001457 у Вінницькій філії ПАТ "Кредитпромбанк" МФО 302623, ЗКПО 13298478 
1.1. Біржа перераховує суму протоколу на наступний день після отримання підписаного ПОКУПЦЕМ i ПРОДАВЦЕМ Акту прийому-передачi або письмової згоди ПОКУПЦЯ на рахунок Держбюджету у ____________________ у районі - р/р ______________ в ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, ЄДРПОУ _____ 
2. Представник покупця зобов'язується протягом 1-го банківського дня після реєстрації біржового контракту провести оплату реєстраційного збору на рахунок біржі в розмірі: ____________ грн., в т.ч. ПДВ 20% - ____грн. на п/р 26000165114 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ_ 

Кількість учасників аукціону: 2 

У Ч А С Н И К И    Т О Р Г І В 

Реєстраційний номер 
ПІБ фізичної особи або назва юридичної особи (представник) 
Адреса, № рахунку, назва установи банку, МФО, ЄДРПОУ та інші реквізити учасника Паспортні дані фізичної особи 

185





177




 
Стартова ціна об'єкту: _____, в т.ч. ПДВ-_____ грн 
Валюта розрахунків (засіб розрахунку) Гривня 

Пропозиції по ціні (впродовж 3 хвилин після оголошення стартової ціни) 

1 	Учасник 	==> 177 	Ціна 	==> 	___
2 	Учасник 	==> 185 	Ціна 	==> 	___ 

 
Найвища запропонована ціна: ______, в т.ч. ПДВ-___ грн 
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ПОКУПЕЦЬ:  
____________________
Адреса:  ____________ 
Ід.код-   ____________      
Паспорт _____________ 

Підстава для припинення торгів:     немає підстав. 

Цей протокол є підставою для проведення розрахунків між учасниками торгів та подальшого укладення між ними договору купівлі-продажу.  


Ліцитатор 	___________________________ 
	/ _____________ / 





__________________ 	___________________________ 
	/ _________ / 
  




_________________ 	___________________________ 
	/ ______________ / 

