
Протокол № 213993
проведення електронних торгів 
 
Торги відбулися

Дата та час початку торгів: 22.11.2016 09:00
Дата та час завершення 
торгів:

22.11.2016 18:00 

Реєстраційний номер 
лота:

180981 

Найменування майна:

Добровільний продаж. Комплекс будівель 
та споруд, в т.ч. недобудови, і обладнання – 
приміщ. заг. пл. 42 730 кв.м. у Харківській 
обл., смт. Малинівка, вул. Гетьмана Якова 
Острянина, 2, 2-А та 2-Б. Об'єкт розташов. 
на орендов. зем. ділянці пл.16,67 га

Місцезнаходження майна:
Харківська обл., смт. Малинівка, вул. Гетьмана 
Якова Острянина, 2, 2-А та 2-Б
 

Стартова ціна(без ПДВ): 73 298 300.00 грн.
Ціна продажу(без ПДВ): 104 000 000.00 грн.
Сума сплаченого 
гарантійного внеску:

3 664 915.00 грн.

Цінові пропозиції 
учасників:

Учасник: 2, час: 2016-11-22 09:32:55,
цінова пропозиція: 73 298 300.00 грн.

Особливі ставки 
учасників: 

Переможець торгів:

Учасник: 2, час: 2016-11-22 09:43:41,
особлива ставка: 104 000 000.00 грн.

Учасник: 2

Підстава визначення 
переможця:

Особлива ставка

Винагорода Організатора:
 

520 000 грн.,(в т.ч. ПДВ 86 666,67 грн.).

Сума, яку необхідно 
перерахувати на рахунок 
Замовника (без ПДВ):

100 855 085 грн.

Реквізити рахунку 
продавця:

Отримувач: Публічне акціонерне товариство 
“Державний ощадний банк України”,
рахунок отримувача: 373970303017
ПАТ “Ощадбанк”
МФО: 300465



код отримувача(ЄДРПОУ): 00032129,
призначення платежу: Кошти за придбання на CETАM
прот. № 213993 від 22.11.2016, лот № 180981 , ЄДРВП №
відсутнє, переможець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ПРЕМ'ЄР"

Реквізити для 
надсилання протоколу:

Державне підприємство "СЕТАМ" 
01001, м. Київ, вул. Стрілецька 4-6

 
 

Зазначені суми мають бути сплачені переможцем до 06.12.2016.

Організатор, не пізніше наступного робочого дня після формування персоніфікованого 
протоколу, розміщує його в електронній формі в особистому кабінеті переможця. 
Підписаний переможцем оригінал такого протоколу Організатор, не пізніше наступного 
робочого дня після його отримання, надає чи надсилає поштовим направленням 
Замовнику.
Переможець електронних торгів зобов'язаний підписати персоніфікований протокол та 
передати/надіслати його Організатору протягом 5 (п'яти) робочих днів із дати 
закінчення електронних торгів.
Підписаний переможцем оригінал такого протоколу Організатор, не пізніше наступного 
робочого дня після його отримання, надає чи надсилає поштовим направленням 
Замовнику.

Протокол сформовано:  22.11.2016 22:00:09
Переможець: 
Учасник: 2

__________________________

 
Організатор торгів:

Замовник:

М.П.( за наявності )

 ________________________ 
М.П.

_________________________
М.П.


