
Протокол № 570655
проведення електронних торгів
 
Торги відбулися

Дата та час початку торгів: 20.05.2022 09:00
Дата та час завершення
торгів: 20.05.2022 18:26

Реєстраційний номер лота: 511580

Найменування майна:

Добровільний продаж. Редукціон. Домоволодіння
заг. пл. 148,9 кв.м та земельна ділянка заг. пл.
0,1654 га, КН: 2123283000:01:002:0031, що
знаходяться за адресою: Закарпатська обл.,
Перечинський р., с. Порошково, вулиця Центральна,
29

Місцезнаходження майна: Закарпатська обл., Перечинський р., с. Порошково, вулиця
Центральна, 29

Кадастровий номер майна: 2123283000:01:002:0031
Стартова ціна: 496 000.00 грн.
Ціна продажу: 213 290.00 грн.
Сума сплаченого
гарантійного внеску: 24 800.00 грн.

Цінові пропозиції
учасників:
 
Особливі ставки
учасників:

Учасник: 3, час: 2022-05-20 17:56:25,
особлива ставка: 213 290.00 грн.

 
Переможець торгів: Учасник: 3

 
Підстава визначення
переможця: Особлива ставка
 
 
Розмір додаткової
винагороди Організатору
торгів:
 
Реквізити рахунку
Організатора торгів:

Отримувач : Державне підприємство «СЕТАМ»
Міністерства юстиції України, рахунок отримувача:
UA563226690000026004301066571, 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:

194 888.70 грн.



Реквізити рахунку
продавця:

Отримувач: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК “ПРИВАТБАНК”,
рахунок отримувача: UA453052990000029094837030000
АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
МФО: 305299
код отримувача(ЄДРПОУ): 14360570,
призначення платежу: Кошти за придбання на CETАM
прот. № 570655 від 20.05.2022, лот № 511580, переможець
Учасник3

Реквізити для надсилання
протоколу:

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

 
 
Повний розрахунок Переможцем за придбане на аукціоні майно здійснюється у строк не
пізніше 10 (десяти) банківських днів з дня затвердження протоколу про результат аукціону
(електронних торгів).

Переможець торгів протягом 2 (двох) банківських днів із дня, наступного після закінчення
електронних торгів, зобов’язаний підписати персоніфікований протокол та 3 (три)
екземпляри протоколу надати (надіслати) Організатору.

На підставі протоколу про результат аукціону (електронних торгів) підписаного Переможцем
та затвердженого Організатором торгів між Переможцем аукціону та Замовником
укладається договір купівлі-продажу майна.
 
 
 

 

  
Протокол сформовано: 20.05.2022 22:00:05
Організатор торгів:

__________________________
М.П.


