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Органiзатор аукlдiону: Ужt.ороilсьtса
районна

pa.l1a,

Закарllаr,ськоТ об.ltас.гi

Сгатус еJIек,lронного аукцiону: аукцiоtt вiдбувся

[ата та час початку електронrrого аукцiону: l5.10.2020 l3:51:49
!ата та час заверlшення електронного аукtцiону:

15.10.2020 14:20:49

Найменування лоту: Частина нежитлових будiвель лiт..Щ'-l

, Д'-З (позицii технiчного паспорта:1 1майстернЯ (l5,1KB,M); l2-цех (З5,6кв.м); 13-майстерня (57,6кв.м1;
l+-склад (80,5кв.м); 15-склад
(60,2кв,м); l6-коридор (14,2кв.м); l7-майстерня
41,1кв,м); 18-ц"" (47,2кв.м); l9-цех (4З,Oкв,м);20-цех
(58,9кв,м); 21-склад (l8,5KB.M); 22-склад(l8i,Oкв.м)
загальною площею 658,9кв.м; лiт.I 1
(l01,OKB.M); лiт.Ш(567,бкв.м); лiт.К(172,(iкв.м)
- ru.*urru площа 1500,1 кв.м, мiсцезнаходженнrл:
Закарпатська областl,, м.Ужгород, вул,Станцiйна, 56.
Стартова цiна лоту: 795 05з.00 (ciMcoT девяносто пять тисяtI
пятдесят три гривень), 00 коп. На octltatпo,1ttl,tliHy
П!В

проdажу лопlу

не нарах()ву€tпься

Щiна продажу лоту бсз урахування ПffВ: 905 555.55 (левятсо' llяl]ь l:исяrl Iривень
llяl]со1, 1lяlцеся,[ tlять l.ривень),

55 коп.

Розмiр мilliпtалыlого Kpol(y ауlсцiоltу:

lolo CTaPTOBoi цiни лоту

Розмiр гарантiйного внсску: 79 505.30l.pH
Розмiр реес,грацiйноl.о внеску: 944,60 грll.

Учасllики електроIIного аукцiопу:

l,
2.
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