Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
про проведення продажу на електронному аукціоні без умов об’єкта малої приватизації
– окремого майна – малярної станції СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119
(28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває на
балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал»
(код ЄДРПОУ 05814256)
1) Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – малярна станція СО,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання
«Етал», код ЄДРПОУ 05814256, адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1,
телефон: (05235) 7 20 87.
Відомості про об’єкт: знаходиться на складському зберіганні з 1989. Установка
комплектна, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний стан – задовільний.
2) Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 30 листопада 2018 року, час проведення
визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з
16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.
3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – малярної станції СО,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119 (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська,
1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче
об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – малярної станції СО, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ119 (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1),
що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання
«Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
Аукціону без умов – 20 889,26 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 444,63 грн (без урахування податку на додану
вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 10 444,63 грн грн (без урахування податку на додану вартість).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 2 088,93 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 044,47 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 1 044,47 грн грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4) Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери
рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами
електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти.
Оператор
електронного
майданчика
здійснює
перерахування
реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462

гарантійного

та

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати
потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. ПІБ контактної особи на об’єкті:
Ігнатенко Валерій Тимофійович - голова правління, тел. (05235)72087.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2; адреса
веб-сайту: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html; час
роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00;
відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579;
адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000042-1.
Період між аукціоном:
- аукціон без умов - аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для :
- аукціону без умов – 208,89 грн;
- аукціон із зниженням стартової ціни – 104,45 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 104,45 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

