Додаток 1
до листа РВ ФДМУ по Запорізькій області
від
№
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності
1. Назва об’єкта: склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 кв. м,
літ. Ф, інв. № 1-0021; запасні частини до автомобілів в кількості – 241 одиниць; інше
майно в кількості – 1927 одиниць, у складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20
шт., ложки алюмінієві – 100 шт., набір інструментів – 1 шт., набір ключів – 2 шт., пила –
16 шт., прибор ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., розпиратор – 800 шт., СМУ –
50 шт., сумка дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт.,
замок начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро брезентове – 100 шт.,
цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28 шт., каністра мала – 75 шт., касета для каністр
– 30 шт., клапан на розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг
ковзання – 12 шт.
Місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Карпенка - Карого, 60.
Балансоутримувач: ВАТ „Автотранспортне підприємство № 12355” адреса:
69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код ЄДРПОУ 03116849.
Відомості про об’єкт приватизації:
Об’єкт розташований на внутрішній території ВАТ «АТП № 12355». Рік
побудови 1963. Будівля цегляна одноповерхова. Фундамент будівлі - з/бетонні стакани,
стіни - 40% цегляні, 60% з/бетонні панелі, покриття рулонне, перегородки – цегляні,
перекриття – металевий каркас без підшивки, підлога - асфальт. В приміщення будівлі
наявні декілька входів , у вигляді металевих воріт. Процент зносу 31%.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1048795,00 грн. (один
мільйон сорок вісім тисяч сімсот дев’яносто п’ять гривень 00 копійок.
Нарахований ПДВ – 209759,00 грн. (двісті дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять
гривень 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1258554,00 грн.
(один мільйон двісті п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири гривні 00 копійок).
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
- питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладання
договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства;
- сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону, у розмірі 1% (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти у розмірі 125 855,40 грн. (сто двадцять п’ять тисяч вісімсот
п’ятдесят п’ять гривень 40 копійок), що становить 10% початкової ціни об’єкта,
вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України в м. Київ,
МФО 820172, одержувач - Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код
ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн. за подання заяви на участь в
аукціоні та грошові кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у
Запорізькій області, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні 10.04.2017 до 1700.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 14.04.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 1000, час
закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) 1200. Адреса веб-сайту
Організатора аукціону: www.uub.com.ua.
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, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна (стара назваЧервоногвардійська), 40, оф. 120) 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 об’єктом можна в робочі дні з 1000 до 1500 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40
з 800 до 1600, п’ятниця з 800 до 1500, обідня перерва з 1200 до 1245, тел. (061) 226-07-75,
226-07-76.
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