
І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про продаж на аукціоні за методом зниження ціни 

 в електронній формі об’єкта державної власності групи А 

 

Назва об’єкта:  індивідуально  визначене  майно –  кран автомобільний (КС-4561) 

К-162 на базі шасі КрАЗ-257, державний №АА8416ВМ, інв.№8457.  

Адреса об’єкта: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8. 

Балансоутримувач об’єкта: Мостозагін №2 ПАТ ”Мостобуд”, код за ЄДРПОУ 

01386303. Адреса балансоутримувача: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8. 

Відомості про об’єкт: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ-257, 

державний номер АА 8416 ВМ, інвентарний номер 8457 не увійшов до статутного 

капіталу  ПАТ  ”Мостобуд”   та  знаходиться  на  балансі  Мостозагону  №2.  Кран 

КС-4561 найбільш потужний вітчизняний автомобільний кран максимальною 

вантажопідйомністю 16т на основній стрілі оснащений основною стрілою завдовжки 

10м, подовженими - 14, 18 і 22мм, з гуськом 5м. Веж-стріловим обладнанням не 

оснащується. Базове  шасі  автомобіля   КрАЗ-257К1 або КрАЗ -250. Силова 

установка – генератор ЕСС5-82-4У2. Привід крана електричний від власної установки 

або від зовнішньої мережі. Привід механізмів індивідуальний від електродвигуна. 

Система управління робочими рухами контроллеру дозволяє поєднувати підйом 

(опускання) гака або стріли з обертанням поворотної платформи. Швидкості робочих 

рухів регулюються підключенням опорів в ланцюзі роторів і зміною частоти струму 

генератора. Кран має гідравлічні виносні опори і може працювати на виносних 

опорах, без виносних опор, може пересуватися з вантажем на гаку не більше 4,4 т на 

основній стрілі зі швидкістю до 5 км/год. Пересування з вантажем дозволено тільки 

при розташуванні стріли по осі крана в сторону заднього моста. Кабіна управління в 

зимовий час опалюється електрообігрівачем. Характеристика КТЗ: номер шасі 

325204014408/4407G, маса без навантаження: 20000, повна маса: 20000, об’єм 

двигуна 14860 куб.см, пробіг: 253461км.  

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 90 673,20 (дев’яносто тисяч шістсот 

сімдесят три гривні 20 копійок). ПДВ – 18 134,64 (вісімнадцять тисяч сто тридцять 

чотири гривні 64 копійки). 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 108 807,84 (сто вісім тисяч 

вісімсот сім гривень 84 копійки). 

Умови продажу об’єкта – покупець визначає умови подальшого використання 

автокрана на власний розсуд.  

Засоби платежу – грошові кошти. 

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/р 37184501900001 в ГУДКСУ у м.Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825, 

одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.  

Грошові кошти у розмірі 10 880,78грн. без ПДВ, що становить 10% від початкової 

ціни об’єкта вноситься на р/р 37313080214093 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 10 880,78грн., без ПДВ ”). 

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі в он-лайн режимі буде 

проводитись Товарною біржею ”Універсальна товарно-сировинна біржа” в 

системі електронних торгів 17 жовтня 2016 року. Час початку аукціону – 10.00.  



Кінцевий  термін  прийняття  заяв  (за  три  дні  до  дати  проведення  аукціону) –  

13 жовтня 2016 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. 

Кожний учасник аукціону укладає договір з Товарною біржею ”Універсальна 

товарно-сировинна біржа” про умови участі в аукціоні в електронній формі та 

зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити  біржі винагороду за 

проведення аукціону (1% від початкової ціни продажу, з урахуванням ПДВ). 

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 

подаються в електронному вигляді до Товарної біржі ”Універсальна товарно - 

сировинна біржа” на електронний ресурс https://www.utsb.com.ua. Протягом двох 

календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на 

адресу  Товарної  біржі  ”Універсальна  товарно-сировинна біржа” (01054, м.Київ, 

вул. Бульварно-Кудрявська, (Воровського), 51, офіс 11) оригінал заяви 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  за адресою: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8 

понеділок-четвер з 9.00 до 17.00,  п’ятниця з 9.00 до 16.00. 

Отримати додаткову інформацію можна в Регіональному відділенні ФДМУ по      

м. Києву, м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 50-Г, кімн.331, понеділок-четвер з 9.00 до 

17.00,  п’ятниця з 9.00 до 16.00; телефон для довідок  281-00-35.  

https://www.utsb.com.ua/

