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Замовник аукціону

Державне підприємство
«Київський автомобільний ремонтний завод»
(03113, м. Київ, вул. Василенка, буд. 1, код ЄДРПОУ
07790672)
Керуючий санацією – Директор Державного підприємства
«Київський автомобільний ремонтний завод»
ПИЛИПЧУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ,
Розпорядник майна Державного підприємства «Київський
автомобільний ремонтний завод» арбітражний керуючий
ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ.

Процедура банкрутства та
номер справи
Санація, справа № 43/122
Характеристика майна,
продаж якого
здійснюватиметься на
аукціоні

Вимоги до організатора
аукціону

Об’єкти нерухомості
Інженерні споруди
Автотранспорт
Обладнання, оргтехніка
1. Бути юридичною особою, зареєстрованою у
встановленому законом порядку, що має право здійснювати
продаж майна шляхом проведення аукціону;
2. Наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох
років;
3. Наявність технічних можливостей для забезпечення
продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з
урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає
продажу);
4. Найменша сума винагороди.
Організатором аукціону не може бути зацікавлена особа
стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.
У разі неповноти, невідповідності наданих документів
умовам конкурсу або несвоєчасності їх подання претендент
до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово
повідомляє замовник із зазначенням підстав відмови.
1

Кінцевий термін прийняття
заяв та документів, що
підтверджують їх
26 жовтня 2018 року
відповідність встановленим
вимогам
1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається повне
найменування/ прізвище та по-батькові; код 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 відповідні органи державної податкової
служби і мають відмітку в паспорті); організаційно-правова
форма; місцезнаходження юридичної особи/місце
проживання; номер телефону та інші засоби зв’язку,
прізвище, ім’я та по-батькові та реєстраційний номер
облікової картки платника податків (або відомості про серію
та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні
Повний перелік
переконання відмовились від прийняття реєстраційного
документів, що повинен
номера платника податків та повідомили про це відповідні
надати Претендент для
органи державної податкової служби і мають відмітку в
участі в конкурсі.
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, інформацію про
технічні можливості забезпечення організації аукціону;
2. Засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів (за наявності), відповідно до яких заявник має
право проводити аукціон;
3. Довідку, підписану заявником (керівником заявника), що
містить перелік проведених аукціонів, для підтвердження
його досвіду з організації аукціонів;
4. Цінові пропозиції щодо умов виконання робіт з
організації та проведення аукціону.
Документи подаються за адресою:
03113, м. Київ, вул. Василенка, буд. 1
Поштова адреса, за якою
подаються заява та
Копія пакету документів направляється до
відповідні документи
Державного концерну «Укроборонпром» за адресою:
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 36
+38 (093) 487-76-29
Шуліма Дар’я Володимирівна
Контактні телефони для
довідок
+38 (050) 147-16-18
Пилипчук Сергій Анатолійович
Керуючий санацією ДП «КАРЗ»

С.А. Пилипчук
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