
РВ ФДМУ по Черкаській області пропонує об’єкт державної власності – 

єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми 

«Оризон – Транс» («Відомості приватизації» від 29.05.2017) 

про повторний продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 

принципом аукціону об’єкта державної власності. 

Пропонується до продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 

принципом аукціону об’єкт державної власності – єдиний майновий комплекс 

колишнього державного підприємства – фірми «Оризон – Транс». 

Місцезнаходження об’єкта: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13. 

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, в т. ч.: 

адмінбудівля з підвалом (літ. А-3, пд) загальною площею 515,2 м
2
; виробничі 

приміщення (літ. А1-2) загальною площею 1 169,0 м
2
; КПП (контрольно-

пропускний пункт) (літ. Б-1) загальною площею 12,5 м
2
; навіс (літ. б); АЗС 

(автозаправна станція) (літ. Ж-1) загальною площею 14,8 м
2
; ангар (літ. Г-1) 

загальною площею 481,5 м
2
; вбиральня (літ. Д); навіс тимчасовий (прибудова) (літ. 

З) площею 12,2 м
2
; огорожа № 1-5; підземні ємності, I, II; сходи, VII, IX; підпірна 

стінка, VIII; замощення, X; меблі та інвентар – 50 шт., автотранспортні засоби – 13 

шт.; машини та обладнання – 70 шт.; нематеріальні активи – 1 шт. 

Відомості про земельну ділянку: згідно з Державним актом від 11.12.2003 II-

ЧР № 002853 колишньому державному підприємству «Оризон – Транс» надано в 

постійне користування земельну ділянку загальною площею 1,1764 га; кадастровий 

номер 7110500000:06:002:0009. 

Викиди та 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 

виробничої діяльності, майно підприємства перебуває в задовільному стані на 

зберіганні у колишнього орендаря – науково-виробничого приватного 

підприємства «ДАК-Електропром» згідно з договором зберігання від 27.10.2015 (зі 

змінами від 09.06.2016). 

Ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 838 780,00 грн, ПДВ – 367 756,00 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 206 536,00 грн. 

Умови продажу та експлуатації об’єкта: 

1. Профіль діяльності підприємства визначає покупець. 

2. Створити не менш як 40 робочих місць протягом двох років. 

3. Для новостворених робочих місць покупець забезпечує: 

3.1) створення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних 

норм, правил пожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним 

законодавством України; 

3.2) соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового 

законодавства; 

3.3) недопущення появи простроченої заборгованості перед працівниками із 

заробітної плати. 

4. Забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному 

стані, дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту 

навколишнього природного середовища. 

5. Питання землекористування вирішується покупцем після укладення 

договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку. 



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. 

Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до 

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 ФДМУ від 17 квітня 

1998 року № 772, у редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437 (зі змінами, 

внесеними наказами ФДМУ). 

Для участі в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом 

аукціону учасник подає: заяву про приватизацію; бізнес-план або техніко-

економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен 

включати: найменування і місцезнаходження об’єкта, відомості про учасника 

конкурсу, зобов’язання щодо виконання умов конкурсу; конкурсну пропозицію 

ціни (у запечатаному непрозорому конверті). 

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в ГУДКСУ в 

Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по 

Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в 

конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, без ПДВ»). 

Грошові кошти в розмірі 220 653,60 грн, що становить 10 % від початкової 

ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 

820172, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення 

платежу: «10% початкової ціни об’єкта приватизації для участі у конкурсі з 

відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного 

майнового комплексу колишнього державного підприємства – фірми «Оризон – 

Транс» без ПДВ». 

Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону 

відбудеться 30.06.2017 об 11.00 за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 

205, кімн. 309. Останній день приймання заяв – 22 червня 2017 року. 

Заяви на участь в конкурсі з бізнес-планом або техніко-економічним 

обґрунтуванням післяприватизаційного розвитку об’єкта приймаються за адресою: 

18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 410. 

Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за 

місцем його розташування за сприяння регіонального відділення. 

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області 

за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – 

з 9.00 до 18.00, крім вихідних; у газеті «Відомості приватизації» від 29.05.2017 

№ 40 (1060) та на веб-сайтах www.spfu.gov.ua та www.privatization.gov.ua 

 


