
Протокол № 571864
проведення електронного аукціону (торгів)
 
Торги відбулися

Дата та час початку
аукціону (торгів): 08.06.2022 09:00

Дата та час завершення
аукціону (торгів): 08.06.2022 18:00

Реєстраційний номер лота: 510127

Найменування майна:

Майнові права на незакінч. буд-ом. нерух. майно І
етапу житлов. забуд.(І черга буд.) літ.1-А–6319,3
кв.м., літ.1-Б –7057,3 кв.м., літ. Ф-т– 1214,2 кв.м. та
12 зем-их діл. за адресою: Дн-ська обл., м. Дніпро, в
районі бульв. Слави – вул. Новорічної



Місцезнаходження майна:

Дніпропетровська обл. м. Дніпро,  район бульвара Слави –
вул. Новорічної
Майнові права на незакінчене будівництвом нерухоме
майно І етапу житлової забудови (І черга будівництва) в
районі бульв. Слави – вул. Новорічної, Соборний
(Жовтневий) район, м. Дніпро, що складається з:
Незавершене будівництво секції 1-А першої черги
будівництва (відсоток готовності 22%, загальною площею
6319,3 кв.м. по літ. А, з/бетон, площа основи (забудови)
796,9 кв.м., висота 24,3); Незавершене будівництво секції
1-Б  першої черги будівництва (відсоток готовності 24%,
загальною площею 7057,3 кв.м. по літ. Б, з/бетон, площа
основи (забудови) 796,9 кв.м., висота 27,6); фундамент літ.
Ф-т (спайний, залізобетонний, площа основи (забудови)
1214,2 кв.м.); Споруди літ. № 1,2 (ворота, огорожа
(металеві)) в районі бульв. Слави – вул. Новорічної, що
розташоване на орендованій земельній ділянці, на підставі
договору оренди землі від 14.12.2006 відповідно до умов
якого в оренду передано земельну ділянку за адресою: в
районі бульв. Слави - вул. Новорічної (Жовтневий район),
з  кадастровим номером 1210100000:03:066:0059,
загальною площею 0,6201 га, строком на три роки, згідно
Рішення Дніпропетровської міської ради від 08.11.2006
року №125/6, для проектування та, будівництва 1-го етапу
житлової забудови (1-ша черга забудови) та 12 земельних
ділянок приватної власності земельна ділянка площею
0,0719 га, кадастровий номер 1210100000:03:066:0041;
земельна ділянка площею 0,0769 га, кадастровий номер
1210100000:03:066:0009; земельна ділянка площею 0,1000
га, кадастровий номер 1210100000:03:066:0043; земельна
ділянка площею 0,0053 га, кадастровий номер
1210100000:03:066:0025; земельна ділянка площею 0,0891
га, кадастровий номер 1210100000:03:06.6:0004; земельна
ділянка площею 0,0700 га, кадастровий номер
1210100000:03:066:0038;  земельна ділянка площею
0,0981 га, кадастровий номер 12101 00000:03:066:0047;
земельна ділянка площею 0,0213 га, кадастровий номер
1210100000:03:066:0028;  земельна ділянка площею
0,0590 га, кадастровий номер. 1210100000:03:066:0024; 
земельна ділянка площею 0,0159 га, кадастровий номер
1210100000:03:066:0040;  земельна ділянка площею
0,0209 га, кадастровий номер 1210100000:03:066:0053; 
земельна ділянка площею 0,1000 га, кадастровий номер
1210100000:03:066:0039.

Стартова ціна: 14 020 000.00 грн.
Ціна продажу: 14 160 200.00 грн.
Сума сплаченого
гарантійного внеску: 701 000.00 грн.

Цінові пропозиції
учасників:

Учасник: 6, час: 2022-06-08 10:30:25,
цінова пропозиція: 14 020 000.00 грн.

  Учасник: 5, час: 2022-06-08 13:43:29,
цінова пропозиція: 14 160 200.00 грн.

 
Переможець аукціону
(торгів):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТГРУП-А" (Учасник: 5)
 



Підстава визначення
переможця: Найвища цінова пропозиція
 
 
Розмір додаткової
винагороди Організатору
аукціону (торгів):
 

7 010.00 грн.

Реквізити рахунку
Організатора аукціону
(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:

13 452 190.00 грн.

Реквізити рахунку
продавця:

Отримувач: Сивокозов Олександр Миколайович (ПВ),
виконавчий округ - Дніпропетровська обл., номер
посвідчення 0003,
рахунок отримувача: UA623052990000026245050000078
ПАТ КБ Приватбанк
МФО: 305299
код отримувача(ЄДРПОУ): 3087514211,
призначення платежу: Кошти за придбання на CETАM
прот. № 571864 від 08.06.2022, лот № 510127 , ЄДРВП №
68095789, переможець Учасник5

Реквізити для надсилання
протоколу:

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

 
 

Зазначені суми мають бути сплачені переможцем до 23.06.2022.

Протокол електронного аукціону (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 електронного аукціону (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. (Щодо лотів, які були
опубліковані до 04.10.2021 включно).

 
 
 

 

  
Протокол сформовано: 08.06.2022 22:00:05
Організатор аукціону (торгів):

__________________________
М.П.


