Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої
приватизації – об'єкта комунальної власності територіальної громади
міста Липовець
Інформація про об’єкт приватизації:
Найменування об’єкта приватизації: частина будівлі електроцеху «Г»
з прибудовами «Г1», «Г5», підвалом «п/Г» (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька область, Липовецький район,
смт Турбів, вул. Миру 147/А.
Найменування балансоутримувача: ДП «Липовецьводоканал»
КП «Вінницяоблводоканал», код за ЄДРПОУ 36522735.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 22500,
Вінницька обл. Липовецький р-н., м. Липовець, вул. Шевченка, 59 А.
Контактні дані: тел./факс: (04358) 2-14-89.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
Частина будівлі електроцеху «Г» з прибудовами «Г1», «Г5», підвалом
«п/Г», оцінюваною площею 400,1 м².
Будівля із вказаними приміщеннями розташована в периферійній зоні
населеного пункту та входить до інфраструктури будівель і споруд ДП
«Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал».
Будівля одноповерхова, цегляна, з прибудовами та підвалом.
Рік побудови – 1969.
Стан будівлі та оцінюваних приміщень - незадовільний. До будівлі
підведено електропостачання.
Земельна ділянка на якій розташований об’єкт знаходиться за адресою:
Вінницька область, Липовецький район, смт Турбів, вул. Миру 147/А.
Кадастровий номер: 0522255500:01:001:3144
Площа: 0.7044 га. Цільове призначення:
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води).
Тип власності: Комунальна власність.
Об’єкт пропонується до продажу без земельної ділянки.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: спосіб приватизації майна
здійснюватиметься шляхом продажу на аукціоні без умов, тобто у спосіб
продажу об'єкта приватизації, за яким власником об'єкта приватизації стає
покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну без
додаткових умов продажу об'єкта приватизації.
Дата та час проведення аукціону: 11 грудня 2018 року.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, тобто у
спосіб продажу об'єкта приватизації, за яким власником об'єкта приватизації
стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну без
додаткових умов продажу об'єкта приватизації встановлюється ЕТС для
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій: до 13-00 включно.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об`єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Вінницька
область, Липовецький район, смт Турбів, вул. Миру 147/А.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
виконавчого комітету Липовецької міської ради, адреса: 22500, м. Липовець,
вул. В. Липківського, 30, час роботи: з 08:00 – 17:00 у будні дні,
e-mail: lypovetsmr@gmail.com, контактна особа – Кропивницький Сергій
Станіславович, н.т.: 068 19 81 811.
Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:
Стартова ціна продажу 294 874 грн., без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску: 29487,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Аукціон без умов, тобто спосіб продажу об'єкта приватизації, за яким
власником об'єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував
за нього найвищу ціну без додаткових умов продажу об'єкта приватизації.
Організатор аукціону: виконавчий комітет Липовецької міської ради,
адреса: 22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30, адреса веб-сайту:
http://lipovec.com.ua/ , час роботи: з 08:00 – 17:00 у будні дні,
e-mail: lypovetsmr@gmail.com, контактна особа – Кропивницький Сергій
Станіславович, н.т.: 068 19 81 811.
Додаткова інформація:
Найменування банку, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, МФО,
місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, доларах США і
євро, відкриті для сплати гарантійного та реєстраційного внесків, та
казначейських рахунків для проведення розрахунків за придбані об’єкти.

УК у Липовецькому р-ні/
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Кошти від відчуження майна.

