
Протокол № 640
проведення електронних торгів
 
Торги відбулися

Дата та час початку торгів: 01.02.2019 09:00
Дата та час завершення торгів: 01.02.2019 09:05
Реєстраційний номер лота: 579

Найменування майна:

Право оренди земельної ділянки кадастровий номер
4622782000:22:000:0035 загальною площею 1,5585
га, яка розташована на території Львівської
області, Жовківського району, Гійченської
сільської ради, (за межами населених пунктів)

Місцезнаходження земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський район, Гійченська с/рада (за
межами населеного пункту)

Цільове призначення земельної ділянки: для ведення товарного сыльськогосподарського
виробництва

Площа земельної ділянки, га: 1.558500
Кадастровий номер майна: 4622782000:22:000:0035

Місцезнаходження майна: Львівська обл., Жовківський район, Гійченська с/рада (за
межами населеного пункту)

Стартова ціна: 379.19 грн.
Ціна продажу: 396.29 грн.
Сума сплаченого гарантійного внеску: 18.96 грн.
Цінові пропозиції учасників: Учасник: 1, час: 2019-02-01 09:00:13,

цінова пропозиція: 379.19 грн.
  Учасник: 2, час: 2019-02-01 09:00:26,

цінова пропозиція: 388.69 грн.
  Учасник: 1, час: 2019-02-01 09:00:54,

цінова пропозиція: 392.49 грн.
  Учасник: 2, час: 2019-02-01 09:02:04,

цінова пропозиція: 396.29 грн.
 
Переможець торгів: Учасник: 2

 
Підстава визначення переможця: Найвища цінова пропозиція
 
 
Витрати на підготовку лота, грн: 19 393.74 грн.

Реквізити виконавця для сплати витрат на підготовку: Отримувач: Львівська регіональна філія Державного
підприємства Центр державного земельного кадастру,
Рахунок отримувача: 26001053717678
АТ КБ Приватбанк
МФО: 325321
Код отримувача(ЄДРПОУ): 26453064,
Призначення платежу: Кошти за придбання на
Земельних торгах прот. №__ від ____, лот №___ ,
переможець (ПІБ)

Винагорода виконавцю: 198.15 грн.

Реквізити рахунку Виконавця: Отримувач: Львівська регіональна філія Державного
підприємства Центр державного земельного кадастру,
Рахунок отримувача: 26001053717678
АТ КБ Приватбанк
МФО: 325321
Код отримувача(ЄДРПОУ): 26453064,
Призначення платежу: Кошти за придбання на
Земельних торгах прот. №__ від ____, лот №___ ,
переможець (ПІБ)

Зазначені суми мають бути сплачені переможцем до 06.02.2019.

У разі не сплати переможцем зазначених платежів в встановлений строк результати земельних торгів за рішенням Організатора
анулюються.

 
 
 

 

  
Протокол сформовано: 01.02.2019 09:06:02
Виконавець: Львівська регіональна філія Державного

підприємства Центр державного земельного
кадастру

Організатор: Головне управління Держгеокадастру у Львівській
області

Оператор системи електронних земельних торгів, як ліцетатор земельних
торгів:

ДП СЕТАМ, Ворнік М.Г.

 


