
Протокол № 427573
проведення електронних торгів
 
Торги відбулися

Дата та час початку
торгів: 23.08.2019 09:00

Дата та час завершення
торгів: 23.08.2019 18:08

Реєстраційний номер лота: 367273

Найменування майна:

Вугілля (вугільна продукція) марки Г (Г2):,
крупністю 0-200 мм, загальною вагою: 300 тон, що
знаходиться за адресою: Донецька обл., м.
Вугледар, ДП "Шахта ім. М.С..Сургая", знаходиться
у вугільних банках

Місцезнаходження майна: Донецька область, м. Вугледар, Державне підприємство
«Шахта ім. М.С. Сургая» у вугільних банках

Стартова ціна: 416 499.00 грн.
Ціна продажу: 525 000.00 грн.
Сума сплаченого
гарантійного внеску: 20 824.95 грн.

Цінові пропозиції
учасників:

Учасник: 2, час: 2019-08-23 09:00:09,
цінова пропозиція: 416 499.00 грн.

  Учасник: 3, час: 2019-08-23 09:52:05,
цінова пропозиція: 424 828.98 грн.

  Учасник: 4, час: 2019-08-23 17:58:06,
цінова пропозиція: 433 158.96 грн.

 
Особливі ставки
учасників:

Учасник: 3, час: 2019-08-23 09:52:37,
особлива ставка: 465 300.00 грн.

  Учасник: 4, час: 2019-08-23 17:54:57,
особлива ставка: 466 666.00 грн.

  Учасник: 2, час: 2019-08-23 17:41:43,
особлива ставка: 525 000.00 грн.

 
Переможець торгів: Учасник: 2

 
Підстава визначення
переможця: Особлива ставка
 
 

Розмір додаткової
винагороди Організатору
торгів:
 

5 425.05 грн.

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

 



Сума, яку необхідно
перерахувати на рахунок
продавця:

498 750.00 грн.

Реквізити рахунку
продавця:

Отримувач: Відділ примусового виконання рішень
Управління державної виконавчої служби Головного
територіального управління юстиції у Донецькій області,
рахунок отримувача: 37310024011222
ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
код отримувача(ЄДРПОУ): 34898944,
призначення платежу: Кошти за придбання на CETАM
прот. № 427573 від 23.08.2019, лот № 367273 , ЄДРВП №
50916665, переможець Учасник2

Реквізити для надсилання
протоколу:

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

 
 

Зазначені суми мають бути сплачені переможцем до 09.09.2019.

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: 23.08.2019 22:01:03
Організатор торгів:

__________________________
М.П.


