Інформаційне повідомлення Тлумацької районної ради
про проведення продажу на аукціоні об'єкта малої приватизації - частини
нерухомого майна нежитлової будівлі (гаража) за адресою с. Кутище,
вул. Центральна, буд.42Б, Тлумацького району,
Івано – Франківської області
1. Організатор аукціону :
Тлумацька районна рада
Адреса:78001, Івано – Франківська область, Тлумацький район, м. Тлумач,
вул. Макуха,12
Код ЄДРПОУ: 04054470
Контактний телефон: (03479) 2-19-46; контактна особа – Риндич Лілія
Богданівна, електронна адреса: tlumrada@ukr.net
2. Інформація про об'єкт приватизації:
Найменування об'єкта приватизації: частина нежитлової будівлі
(гаража) лікарської амбулаторії
Місцезнаходження об'єкта приватизації:
Село Кутище, вул.Центральна,буд.42Б, Тлумацький район,Івано – Франківська
область
Унікальний код, присвоєний об'єкту приватизації під час публікації
переліку , що підлягають приватизації в електронній торговій системі
UA-АR-P-2020-03-25-000005-2
Відомості про об'єкт приватизації:
Частина нежитлової будівлі (гаража) лікарської амбулаторії, загальною
площею 44,8 кв.м. до складу якої входять 3 приміщення (1- 33,0кв.м,
2- 6,3 кв.м, 3- 5,5 кв.м ). Рік забудови приблизно 1987-1990, одноповерхова
цегляна будівля, перекриття дерев'янне, покрівля - шифер, підлога – бетон.
Загальний стан – задовільний. Зазначені приміщення є вільними, в оренду не
передані та в господарській діяльності ніким не використовуються.
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно :
реєстраційний номер об'єкта - 32602611
Кадастровий номер земельної ділянки на якій розташовані приміщення
2625685001:10:002:0009. Продаж приміщень здійснюється без земельної
ділянки.
Балансоутримувач - комунальне некомерційне підприємство «Районний
центр первинної медико – санітарної допомоги» Тлумацької районної ради,
код ЄДРПОУ 42425758, 78060, с-ще Обертин, вул. Б Хмельницького,14А,
Тлумацький район, Івано – Франківська область.
3. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону – аукціон 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: 19 травня 2020 року, година, о котрій
починається аукціон, встановлюється ЄТС для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без
умов, 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.
Інформація про умови , на яких здійснюється приватизація об'єкта
Приватизація частини гаража) загальною площею 44,8 м2, за адресою:
с.Кутище, вул.Центральна, буд.42Б, Тлумацького району, Івано –
Франківської області 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(зі змінами).
Покупець об'єкта приватизації має відповідати вимогам , передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна»
Стартова ціна об'єкта для:
- аукціону без умов – 24716,00 грн (без ПДВ)
- аукціону із зниженням стартової ціни - 12358,00 грн (без ПДВ)
- аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 12358,00 грн (без ПДВ)(обмеження 2 кроки)
Розмір гарантійного внеску для:
- аукціону без умов – 2471.60 грн
- аукціону із зниженням стартової ціни – 1235,80 грн.
- аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 1235,80 грн
.
Крок аукціону:
- аукціону без умов – 247,16грн
- аукціону із зниженням стартової ціни – 123,58 грн.
- аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 123,58грн (обмеження 2 кроки)
Розмір реєстраційного внеску: - 944.60 грн.
Додаткова інформація

Найменування установи (банку,казначейства), місцезнаходження, номери
рахунків у національній та іноземній валюті, відкриті для сплати
операторами електронних майданчиків гарантійних , реєстраційних внесків
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти.
Одержувач:
Тлумацька районна рада
Розрахунковий рахунок: UA 888201720355579004000048127
Код ЄДРПОУ:
04054470
Банк одержувача:
Державна казначейська служба України м. Київ
МФО
820172

