
Інформація  

про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 

аукціону – єдиного майнового комплексу державного торговельного 

підприємства “Гудок”  

 

 Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного торговельного 

підприємства “Гудок”. 

Місцезнаходження об’єкта: 03151, м.Київ, вул.Аеродромна, 14. 

Балансоутримувач: Державне підприємство “Управління справами Фонду 

державного майна України”, код за ЄДРПОУ: 39950170, місцезнаходження: 01601, 

м.Київ, вул.Кутузова, 18/9. 

Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входить нерухоме майно, а 

саме: адміністративна будівля (літ.А) – 243 кв.м, склади (літ.Б) - 1391, 1 кв.м, гаражі 

(літ.В) –  172,9 кв.м, прохідна (літ.Д) – 20,8 кв.м, навіс (літ.Е), склад палива (літ.Г) – 

15,6 кв.м, навіс (літ.Ж). 

Відомості про земельну ділянку: ЄМК розташований на земельній ділянці 

площею 5076,16 кв.м. 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди 

забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, 

відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються. 

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює 

виробничу діяльність з 2002 року (ліквідоване), продукція не випускається. 

Кількість робочих місць:-  

 Початкова ціна – 13 661 965, 00 (тринадцять   мільйонів   шістсот   шістдесят  

одна   тисяча   дев’ятсот  шістдесят п’ять гривень) без ПДВ. 

  ПДВ – 2 732 393,00 (два мільйони сімсот тридцять дві тисячі триста дев’яносто 

три гривні). 

 Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 16 394 358,00 

(шістнадцять  мільйонів  триста   дев’яносто   чотири  тисячі   триста   п’ятдесят   

вісім гривень).  

 Умови продажу об’єкта приватизації: 

1. Види діяльності підприємства покупець визначає самостійно. 

2. Створити  не  менше  3-х  робочих  місць  на  підприємстві  протягом  одного 

року.  

3. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього 

природного середовища. 

4. Оформити право власності на земельну ділянку та забезпечити подальше 

використання земельної ділянки згідно з чинним законодавством. 

5. Покупець зобов’язується зареєструвати право власності на об’єкти 

нерухомості, що входять до складу єдиного майнового комплексу. 

6. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження 

для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі – продажу, 

виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль 

за їх виконанням у порядку, що затверджується ФДМУ. 

7. Зобов’язання зберігають свою дію для осіб, які придбають об”єкт у разі його 

подальшого відчуження протягом строку дії цих зобов”язань. 

8. Покупець зобов’язаний  протягом 30 календарних днів з моменту 

нотаріального посвідчення договору купівлі – продажу сплатити ціну продажу  
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об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у 

триденний термін за актом передавання.    

На покупців об’єкта приватизації поширюється обмеження, визначені 

частиною першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» 

       Заяви  на участь  у конкурсі  подаються до  органу  приватизації  відповідно  до  

Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та Ж, 

затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 за №437. 

 Учасник конкурсу подає бізнес – план або техніко – економічне обґрунтування 

післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації, конкурсну пропозицію ціни (у 

запечатаному непрозорому конверті). 

 Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та платежі за придбаний об’єкт 

приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по м.Києву,                    

р/р №37184501900001 в банку ГУДКСУ у м.Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 

19030825. 

 Грошові кошти у розмірі  1 639 435,80 грн., що становить 10% від початкової 

ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу - РВ ФДМУ по м.Києву на             

р/р №37313080214093, МФО 820172, код ЄДРПОУ 19030825,  в банку ДКСУ, м.Київ. 

Призначення платежу: 10% початкової ціни об’єкта приватизації для участі у 

конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного 

майнового комплексу державного торговельного підприємства “Гудок” без ПДВ. 

Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону проводиться 

відповідно до Закону України ”Про приватизацію невеликих державних підприємств 

(малу приватизацію)”, Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, 

на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за 

конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого 

наказом ФДМУ від 02.04.2012 №439 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14.05.2012 за №753/21066. 

 Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону 

відбудеться  18 жовтня 2016 року об 11.00 за адресою: м.Київ, вул.Євгена 

Сверстюка (М.Раскової), 15,  3-й поверх, ПАТ Державна акціонерна компанія 

“Національна мережа аукціонних центрів”. 

 Кінцевий термін приймання заяв на участь у  конкурсі з відкритістю 

пропонування ціни за принципом аукціону - 11 жовтня 2016 року за адресою: 01032, 

м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 50-Г, кім.331 щодня з 9.00. до 18.00, по п’ятницях та 

передсвяткових днях з 9.00. до 16.45. 

           Ознайомитись з об”єктом можна  за адресою: 03151, м.Київ, вул.Аеродромна, 

14 з дозволу РВ ФДМУ по м.Києву в робочі дні та години. 

 Заяви на участь в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом 

аукціону приймаються за адресою: 01032, м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 50-Г, кім.331 

щодня з 9.00. до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00. до 16.45. 

           Отримати додаткову інформацію можна в Регіональному  відділення ФДМУ по 

м.Києву, за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 50-Г, кімн.331 щодня з 9.00. до 

18.00,  по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00. до 16.45, тел.281-00-35.                     


