Додаток до листа РВ ФДМУ
по Кіровоградській області
від ____________ №_________

Інформацiя Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області про повторний продаж на аукцiоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення лазні (магазину) загальною площею
405,6 кв. м (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 27015, Кіровоградська обл., Добровеличківський район,
с. Липняжка, вул. Цукровий завод, №22.
Балансоутримувач: ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ`С
Україна» (код ЄДРПОУ 34366955) (зберігач).
Відомості про об’єк: будівля - одноповерхова з бетонних блоків,
фундаменти – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, покрівля –
відсутня, рік будівництва – орієнтовно 1986, загальна площа приміщень –
405,6 кв.м, системи інженерного забезпечення - відсунні, фізичний стан –
незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0945 га, кадастровий номер:
3521782700:51:000:0892. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ –
129 700,00 грн., у тому числі приміщення лазні (магазину) – 102 900,00 грн.,
земельної ділянки – 26 800,00 грн. ПДВ – 25 940,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 155 640,00 грн., у тому
числі приміщення лазні (магазину) – 123 480,00 грн., земельної ділянки – 32
160,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта
становить 15 564,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,0 грн. та кошти при розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код
13747462, ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта вносяться на
рахунок №37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172, податковий номер 13747462, одержувач - Регіональне відділення
ФДМУ по Кіровограській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 04 вересня 2017 року до 18.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.ua) 08 вересня 2017 року. Час
початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
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 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного
товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів»: http://www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу філії
«Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»
(25009, місто Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття 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 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об`єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні
отримати додаткову інформацію у Регіональному відділенні ФДМУ по
Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2,
кімн. 706, тел. (0522) 33-25-79, 33-24-00.

