
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ 
для виявлення кандидатур організатора аукціону з продажу майна  

Державного виробничого підприємства «Дніпронерудпром»  

Інформація про боржника: 
Державне виробниче підприємство «Дніпронерудпром», код ЄДРПОУ 00292273, 

місцезнаходження : 49101, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 43. 

Замовник аукціону: 
Арбітражний керуючий Зімниця Олександр Іванович (свідоцтво про право на здійснення  

діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна , керуючого санацією, ліквідатора) №19 

від 01.02.2013), який виконує повноваження ліквідатора на підставі ухвали господарського суду 
Дніпропетровської області від 02.12.2015 року по справі №Б38/29/39-08 про банкрутство ДВП  

«Дніпронерудпром».  

Характеристика майна ДВП «Дніпронерудпром», яке буде  представлене до продажу на 

аукціоні: 

Нерухоме майно - будівлі та споруди, що перебувають на балансі Державного виробничого 
підприємства «Дніпронерудпром»: 

1) Склад літ. А-1 загальною площею 362,8 кв. м. 

2) Сторожка літ. Б-1 загальною площею 7,2 кв. м. 
3) Огорожа № 1 

4) Ворота № 2 

5) Мостіння І 
Примітки: козирок літ. а знесено.  

Місцезнаходження майна: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Томська, 
буд. 301. 

Вимоги до організатора аукціону: 

Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам : 
1) мати право на проведення торгів; 

2) мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років; 

3) запропонована ним сума винагороди є найменшою.  

Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують їх відповідність 

встановленим вимогам: претенденти подають замовнику аукціону за поштовою адресою 

документи, зазначені в п. 7 «Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах 
про 

банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до 
сфери управління Фонду державного майна України, та господарських організацій з 

корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у 

процесі приватизації», затвердженому наказом ФДМУ №4009 від 19 грудня 2012 року, у строк до 

10.06.2016 року (включно). 

Конкурс для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного 

виробничого підприємства «Дніпронерудпром» відбудеться 16 червня 2016 року о 10:00 за 
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова , 11, оф. 302. 

Поштова адреса, за якою подаються заява та відповідні документи: 
49101, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова , 11, оф. 302. 

Контактні телефони: 

+38067 611-26-23, +38056 732-48-03.__ 

 


