
Оголошення 

для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна              

ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит». 

1. Інформація про боржника: 

Відкрите акціонерне товариство «Мелітопольський завод 

«Автокольорлит», ЄДРПОУ 00231981. 

Адреса: 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, Каховське шосе, 27. 

Державна частка у статутному капіталі ВАТ «Мелітопольський завод 
«Автокольорлит» становить 100%. Управління корпоративними правами 

держави товариства здійснює регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Запорізькій області. 
Ухвалою господарського суду Запорізької області від 11.01.2007 

порушено провадження у справі № 25/21/07 про банкрутство                                 

ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит». 

Постановою господарського суду Запорізької області від 20.06.2012 по 
справі № 25/21/07 ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» визнано 

банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута 

призначено арбітражного керуючого Васильцова Андрія Анатолійовича.  
2. Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься 

на аукціоні: 

Будівлі і споруди виробничого та невиробничого призначення, 

виробниче та невиробниче обладнання, меблі, товарно-матеріальні цінності. 
Більш детально зі складом та технічним станом майна, продаж якого 

здійснюватиметься на аукціоні, можна ознайомитись безпосередньо на               

ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит». 
3. Вимоги до організатора аукціону: 

- мати право на проведення торгів; 

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років; 

- запропонована ним сума винагороди є найменшою. 
4. Для участі претендент повинен подати наступні документи: 

а) заяву, у якій зазначаються: 

- повне найменування/прізвище, ім'я та по батькові; 
- код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку у паспорті); 

- організаційно-правова форма; 

- місцезнаходження юридичної особи/місце проживання;  

- номер телефону та інші засоби зв'язку; 
- прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 
реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний 

орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка 



уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми 

особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі 

підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за 

проведення аукціону. 
б) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за 

наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони; 

в) довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить 

перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з 
організації аукціонів. 

У разі подання неповного комплекту документів, чи подання 

документів після встановленого кінцевого терміну або подання 
недостовірних відомостей, заяви на участь не розглядаються.  

Заяви та документи приймаються за поштовою адресою офісу 

арбітражного керуючого Васильцова A.A.: 

71118, Україна, м. Бердянськ, пр. Праці, 33/55, офіс № 407 (а/с № 246). 
Контактні тел/факс для довідок: (06153) 47-47-8;  

Електронна адреса: vasilcov_andrei@mail.ru 

Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують їх 
відповідність встановленим вимогам: десять календарних днів з моменту 

публікації оголошення. 
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