2

Інформаційне повідомлення 
про приватизацію об’єкта державної власності – єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Трансмаш», що розташований за адресою:            Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25

1. Інформація про об’єкт приватизації:

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Трансмаш».
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25.
Код ЄДРПОУ: 20281076 (державне підприємство припинено).
Основні види діяльності колишнього державного підприємства «Трансмаш» за КВЕД:
35.20.1 - - виробництво залізничного рухомого складу (основний);
35.20.2 – ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу.
Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на якій розташовано підприємство, умови користування ними: до складу єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Трансмаш» входять: 37 об’єктів нерухомості, з них 15 об'єктів незавершеного будівництва (готовність об’єктів складає приблизно                   60-70 відсотків), 10 інвентарних одиниць колісних транспортних засобів, 986 інвентарних одиниць обладнання й інвентарю. В наявності інженерні встаткування: електро – водопостачання, вентиляція, опалення, каналізація. Будівлі та споруди перебувають у хорошому та задовільному стані. Для експлуатації по прямому функціональному призначенню проведення ремонтних робіт не потрібно. Право власності на об’єкт зареєстровано 25.06.2019.
Загальна площа земельних ділянок становить 201 211 кв. м (земельна ділянка площею 154 448 кв. м, кадастровий номер 1211000000:04:432:0007, земельна ділянка площею 46 763 кв. м, кадастровий номер 1211000000:04:432:0003), на яких розташовані будівлі та споруди промислового комплексу колишнього державного підприємства «Трансмаш» знаходиться у користуванні ТОВ «Трансмаш» на підставі договору оренди земельної ділянки від 09.01.2008 №04081080001 з Криворізькою міською радою.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
2. Інформація про аукціон: електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                      10 травня 2018 року №432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статті 8 цього закону.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 02 грудня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 81 091 807,00 грн.;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 40 545 903,50 грн.;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 40 545 903,50 грн.

На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10% (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 8 109 180,70 грн.;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 054 590,35 грн.;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 054 590,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: 
- створення не менше 10 робочих місць;
- забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці (Закон України від 21.11.2002       №229-IV «Про охорону праці»);
- дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта, дотримання санітарно–екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України;
- відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації в розмірі 38 000,00 грн. в місячний термін з дати укладання договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок №37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: №37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9-00 до 16-00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua,                (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 28.10.2019 №12/01-155-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-08-19-000004-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:                25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової ціни для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 810 918,07 грн.;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 405 459,04 грн.;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 405 459,04 грн.
Єдине посилання на веб - сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на  веб - сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/" https://prozorro.sale/.



