Протокол № 415216
проведення електронних торгів
Торги відбулися
Дата та час початку
торгів:
Дата та час завершення
торгів:
Реєстраційний номер лота:
Найменування майна:

Місцезнаходження майна:

Стартова ціна:
Ціна продажу:
Сума сплаченого
гарантійного внеску:
Цінові пропозиції
учасників:

26.06.2019 09:00
26.06.2019 18:00
358090
Пісок річковий середньої та дрібної крупності
загальною вагою 2589200 т
На території земельних ділянок із кадастровими
номерами: 3220881300:04:005:0010,
3220881300:04:005:0058, 3220881300:04:005:0063,
3220881300:04:005:0054, 3220881300:04:005:0059,
3220881300:04:005:0406, 3220881300:04:005:0403,
3220881300:04:005:0330, 3220881300:04:005:0060,
3220881300:04:005:0056, 3220881300:04:005:0057,
3220881300:04:005:0405, 3220881300:04:005:0402,
3220881300:04:005:0331,3220881300:04:005:0055,
3220881300:04:005:0062, 3220881300:04:005:0061,
3220881300:04:005:0404, 3220881300:04:005:0401,
3220881300:04:005:0333, 3220881300:04:005:0339,
3220881300:04:005:0340, та у межах кадастрового
кварталу 3220881300:04:005, які розташовані на території
Вишеньківської сільської ради Бориспільського району
Київської області
27 391 405.72 грн.
27 391 405.72 грн.
1 369 570.29 грн.
Учасник: 4, час: 2019-06-26 16:42:46,
цінова пропозиція: 27 391 405.72 грн.

Переможець торгів:

Учасник: 4

Підстава визначення
переможця:

Найвища цінова пропозиція

Розмір додаткової
винагороди Організатору
торгів:
Реквізити рахунку
Організатора торгів:

0.0 грн.
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

Сума, яку необхідно
перерахувати на рахунок
продавця:
Реквізити рахунку
продавця:

Реквізити для надсилання
протоколу:

27 391 405.72 грн.
Отримувач: Національне агентство України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів,
рахунок отримувача: 26001304763421
Головне управління по м. Києву та Київській області АТ
“Ощадбанк”
МФО: 322669
код отримувача(ЄДРПОУ): 41037901,
призначення платежу: Кошти за придбання на CETАM
прот. № 415216 від 26.06.2019, лот № 358090 , ЄДРВП № ,
переможець Учасник4
Державне підприємство "СЕТАМ"
01001, м. Київ, вул. Стрілецька, б. 4-6

Зазначені суми мають бути сплачені переможцем до 04.07.2019.
Протокол електронних торгів підписується Організатором та не пізніше наступного
робочого дня направляється до органу державної виконавчої служби.
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: 01001,
Україна, м. Київ, вул. Стрілецька, б. 4-6

Протокол сформовано:
Організатор торгів:

26.06.2019 22:00:31

__________________________
М.П.

