
ІНФОРМАЦІЯ 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі 

об'єкта державної власності групи А 

Назва об'єкта: група інвентарних об'єктів - легковий автомобіль ВАЗ 2107 та 

причіп "Турист" колишнього Українського державного підприємства управління по 

комплектуванню будов машинобудівного комплексу "Укрмашкомплект". 

Місцезнаходження об'єкта: Київська обл., с. Білогородка, санаторій "Лісова 

поляна". 

Балансоутримувач: ОП "Укрмашкомплект", код за ЄДРПОУ 01886709, юридична 

адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-Б. 

Відомості про об'єкт: 

автомобіль - реєстраційний №29713 КА; рік випуску: 1995; дата реєстрації: 

10.09.1996; марка: ВАЗ; модель: 2107; тип: легковий седан - В; номер шасі (кузова, 

рами): ХТА210740Т0938571; повна маса: 1460 кг; об'єм двигуна: 1600; пробіг: 700 

000км; техогляд: 2007 рік (автомобіль з 2008 року не експлуатувався, двигун в 

неробочому стані, значні ураження корозією; коробка передач потребує діагностики 

та ремонту; ходова частина - значні ураження корозією; покришки, протектори 

зношені, потребують заміни; оббивка салону - значні забруднення, пошкодження, 

потертості, розриви; кузов - кузові складові КТЗ відновлювалися ремонтом (три і 

більше складових кузова), пошкодження корозією на значних ділянках, 

спостерігаються наскрізні корозійні руйнування; електрообладнання потребує 

відновлення, акумулятор відсутній; тормозна система: ремонт гальмівних валів, 

ремонт КТЗ та КТП, гальмівних дисків та барабанів, проведення ремонту гідравлічних 

систем). Транспортний засіб несправний, не на ходу, потребує повної заміни кузова, 

двигуна, протекторів, капремонту ходової частини та електрообладнання; 

автопричіп ШКЗ-01 "Турист" - реєстраційний № КІ 8815; рік випуску: 1993; дата 

реєстрації: 01.04.1993; марка: ШЗК-01; модель: "Турист"; тип: причіп; номер шасі 

(кузова, рами): 21375; розміри: 119*192*32; вантажопідйомність: 300 кг; техогляд: 

2007 рік. Кузов (елементи кузова) - пошкодження корозією на значних ділянках; рама, 

вісь, ресори - значні ураження корозією; покришки, протектори - зношені, потребують 

заміни; фарбування кузова - численне відшарування фарби на значних ділянках; крила 

- уражені корозією, мають деформацію). Транспортний засіб несправний, не на ходу, 

потребує ремонту. 

Початкова ціна об'єкта без ПДВ - 22002,83 грн. ПДВ - 4400,56 грн. 

Початкова ціна об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ - 26403,39 грн. 

Умови продажу об'єкта: подальше використання групи інвентарних об'єктів 

визначає покупець. 

Засоби платежу - грошові кошти. 

Переможець аукціону (покупець) виплачує організатору - ТОВАРНІЙ БІРЖІ 

"ІННЕКС" за проведення аукціону витрати у розмірі 1% (одного відсотка) від 

початкової ціни об'єкта з урахуванням ПДВ. 

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн, (призначення 

платежу: "плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ") та кошти при 

розрахунку за придбаний об'єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р37184501900001 

в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ 

по м. Києву. 

Грошові кошти у розмірі 2640,34 грн, що становить 10% від початкової ціни 

об'єкта вносяться на р/р37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за 



ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу: "10% 
від початкової ціни об'єкта приватизації в сумі 2640,34 грн"). 

Аукціон в електронній формі буде проведено ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ 
"ІННЕКС" 09 червня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових 
пропозицій) - 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) -
15.00. 

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні - 05 червня 2017 року до 
17.00. 

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за 
№1147/27592. 

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до ТОВАРНОЇ БІРЖИ "ІННЕКС" на веб-сайті 
Організатора аукціону: https://market.comminnex.com/. Протягом двох календарних 
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов'язані направити на адресу 
ТОВАРНОЇ БІРЖИ "ІННЕКС" (03040, м. Київ, проспект Голосіївський, 70, кім. ПОЗ) 
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином 
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих 
документів. 

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.06.1998 за №400/2840 (зі змінами). 

Ознайомитись з групою інвентарних об'єктів можна за адресою: Київська обл., с. 
Білогородка, санаторій "Лісова поляна", понеділок-п'ятниця з 9.00 дй 16.00, з дозволу 
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву. 

Отримати додаткову інформацію можна в Регіональному відділенні ФДМУ по м. 
Києву, адреса: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 50-Г, кімн. 331, понеділок-четвер з 9.00 
до 17.00, п'ятниця з 9.00 до 15.30; телефон для довідок 281-00-35. 

https://market.comminnex.com/

