
Протокол № 224446
проведення електронних торгів 
 
Торги відбулися

Дата та час початку 
торгів:

30.12.2016 09:00

Дата та час завершення 
торгів:

30.12.2016 18:00

Реєстраційний номер 
лота:

185294

Найменування майна:

Добровільний продаж. Земельна ділянка 0,3324 
га у м. Київ, вул. Московська (Печерський р-н), 
к/н: 8000000000:82:034:0005 з цільовим 
призначенням: для будівництва, експлуатації та 
обслуговування офісно-торгівельного та 
житлового комплексів  

Місцезнаходження 
майна:

м. Київ, вул. Московська (Печерський р-н), земельна 
ділянка 7 

Кадастровий номер 
майна:

8000000000:82:034:0005

Стартова ціна: 55 166 139, 09 (без ПДВ)

Ціна продажу: 55 166 139, 09 (без ПДВ)

Сума сплаченого 
гарантійного внеску:

5 516 613, 91 грн.

Цінові пропозиції 
учасників:

Учасник: 4, час: 2016-12-30 11:39:27,
цінова пропозиція: 55 166 139.09 грн.

Переможець торгів: Учасник: 4

Підстава визначення 
переможця:

Найвища цінова пропозиція

Загальний розмір 
винагороди Організатору
торгів, яку необхідно 
перерахувати на рахунок 
Організатора:

2 482 476,26 грн. (в т.ч. ПДВ 413 746, 04 )



Реквізити рахунку 
Організатора:

Отримувач: ДП «СЕТАМ», 
рахунок отримувача:  26005300066571 в
ПАТ «Державний ощадний банк України», 
МФО: 322669,
код отримувача(ЄДРПОУ): 39958500,
призначення платежу: Оплата послуг з організації 
продажу майна згідно прот. № 224446 від 03.01.2017, лот 
№ 185294, в т.ч. ПДВ

Сума, яку необхідно 
перерахувати на 
рахунок Продавця:

49 649 525,20 грн. (без ПДВ)

Реквізити рахунку 
Продавця:

Отримувач: АБ «УКРГАЗБАНК», 
рахунок отримувача: 37397199 в
АБ «УКРГАЗБАНК», 
МФО: 320478,
код отримувача(ЄДРПОУ): 23697280,
призначення платежу: Кошти за придбання на CETАM
прот. № 224446 від 03.01.2017, лот № 185294, ЄДРВП 
№ відсутнє, переможець: Учасник 4

Сума гарантійного 
забезпечення, що має 
бути сплачена Замовнику
Організатором:

5 516 613, 91 грн. 

Реквізити для надсилання 
протоколу:

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

 
 Повний розрахунок Переможцем за придбане на аукціоні майно 
здійснюється у строк не пізніше дня укладення договору купівлі-продажу

Організатор, не пізніше наступного робочого дня після формування персоніфікованого 
протоколу, розміщує його в електронній формі в особистому кабінеті переможця. 

Переможець електронних торгів зобов'язаний підписати персоніфікований протокол та 
передати/надіслати його Організатору протягом 2 (двох) банківських днів із дня, наступного
після закінчення електронних торгів.

Підписаний переможцем оригінал такого протоколу Організатор, не пізніше 2 (двох) 
банківських днів після його отримання, надає чи надсилає поштовим направленням 
Замовнику.

Переможець електронних торгів протягом 2 (двох) банківських днів із дня, наступного після
закінчення електронних торгів зобов'язаний перерахувати Організатору винагороду за 
проведення торгів.



Договір купівлі – продажу майна укладається Замовником аукціону з Переможцем аукціону 
у строк не пізніше ніж 5 (п’ять) банківських днів з дати затвердження Протоколу. Повний 
розрахунок між Переможцем аукціону та Замовником за придбане на аукціоні Майно 
здійснюється у строк не пізніше дати укладання Договору купівлі – продажу. 
Датою затвердження Протоколу є дата підписання протоколу Замовником аукціону.

ПДВ нараховується та сплачується відповідно до вимог чинного законодавства.

Протокол сформовано:  03.01.2017 11:01:05
Протокол затверджено:                          __.__.____ 

Переможець: Учасник 4

__________________________

                                                                      М.П.( за наявності )

Організатор торгів: 

__________________________
                                                                      М.П.

Замовник:

__________________________
                                                                      М.П.


