
Державне підприємство «СЕТАМ», ЄДРПОУ 39958500
м.Київ
 
Протокол № 276612
проведення електронних торгів
 
Ми, що нижче підписалися,  Переможець торгів  Зеленський Денис Віталійович, з одного
боку, і представник Організатора ДП "СЕТАМ" (ЄДРПОУ 39958500) в особі директора
Департаменту електронних торгів Ворніка Максима Григоровича, з іншого боку, склали
цей Протокол про те, що Виконавцем були надані послуги з організації та проведення
торгів, про що сформована наступна інформація:
 
 
Торги відбулися 

Дата та час початку
торгів: 

03.08.2017 09:00

Дата та час завершення
торгів: 

03.08.2017 18:00

Реєстраційний номер
лота: 

230114 

Найменування майна: Електроконвектор "Noirot"
Місцезнаходження
майна:

 
м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66
 

 
Стартова ціна: 65.00 грн.
Ціна продажу: 65.00 грн. 
Сума сплаченого
гарантійного внеску: 

3.25 грн.

Цінові пропозиції
учасників: 

Учасник: 5, час: 2017-08-03 12:35:08,
цінова пропозиція: 65.00 грн.

 
Переможець торгів: Учасник: 5

Зеленський Денис Віталійович
ІПН: 2871319339
Документ: МА №223863
Адреса: м. Конотоп, с. Підлипне, вул. Сумська, б. 95

тел.:+38 (098) 488-50-14 
Підстава визначення
переможця: 

Найвища цінова пропозиція

 
Загальний розмір
винагороди Організатору
торгів: 

3.25 грн., в т.ч. ПДВ 20%

в тому числі розмір
додаткової винагороди,
яку необхідно
перерахувати на рахунок
Організатора торгів: 
 

0.0 грн., в т.ч. ПДВ 20%
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Реквізити рахунку
Організатора торгів: 

Отримувач: Державне підприємство «СЕТАМ»
Міністерства юстиції України, рахунок отримувача:
26004301066571, код отримувача (ЄДРПОУ): 39958500,
банк ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Київ, код
банку(МФО): 322669, Призначення платежу: додаткова
винагорода організатора; в т.ч. ПДВ 20%
Призначення платежу: *2;36266;231514;2871319339;
додаткова винагорода організатора; в т.ч. ПДВ 20%

 
Сума, яку необхідно
перерахувати на рахунок
продавця: 

61.75 грн.

Реквізити рахунку
продавця: 

Отримувач: Відділ примусового виконання рішень
управління державної виконавчої служби Головного
управління юстиції у Черкаській області,
рахунок отримувача: 37310011203827
ДКСУ в м. Києві
МФО: 820172
код отримувача(ЄДРПОУ): 34924330,
призначення платежу: Кошти за придбання на CETАM
прот. № 276612 від 03.08.2017, лот № 230114 , ЄДРВП №
50539965, переможець: Зеленський Денис Віталійович

 
Зазначені суми мають бути сплачені переможцем до 17.08.2017.
У разі продажу предмета іпотеки протокол електронних торгів роздруковується
переможцем електронних торгів із Особистого кабінету, підписується та передається
особисто або надсилається засобами зв'язку на поштову адресу Організатора.
 
Реквізити для
надсилання протоколу: 

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

 
 
Протокол сформовано: 03.08.2017 22:00:26
 
Переможець: 

_______________________________
Зеленський Денис
Віталійович

 підпис, М.П. (за наявності)  
 
 
Організатор торгів: 
 
 
Директор
Департаменту електронних
торгів

_______________________________ Ворнік М.Г.

М.П.
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