Арбітражний керуючий
Смілянець Сергій Миколайович
Юридична адреса: вул. Урицького, буд. 38, кв. 44, м. Умань, Черкаська область, 20300;
Поштова адреса: вул. Горького, буд. 14 м. Умань, Черкаська область
Засоби зв’язку: тел. 8 (04744) 4-08-60: факс: 4-08-63; моб.: 050-358-53-22, 068-433-55-75,
Е/mail: 2417112996@mail.gov.ua
Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора) № 429 видане Міністерством юстиції України 07.03.2013

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення повторного конкурсу
для виявлення кандидатур організатора аукціону з продажу майна
Державного підприємства «Рубін»
Інформація про боржника:
Державне підприємство «Рубін», код ЄДРПОУ 076657540,
місцезнаходження: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Леніна (Європейська), 57.
Замовник аукціону:
Арбітражний керуючий Смілянець Сергій Миколайович (свідоцтво про право на здійснення
діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
№ 429 від 07.03.2013 року), який виконує повноваження ліквідатора на підставі постанови
Господарського суду Черкаської області від 12.02.2015 року по справі № 10/5026/995/2012
про банкрутство ДП «Рубін».

Характеристика майна ДП «Рубін», яке буде представлене до продажу на
аукціоні:
І. Основні засоби - нежитлові споруди державного підприємства «Рубін», а саме:
1. Трансформаторна підстанція ТП-140 (тимчасова будівля), 1994 року, літ. Б2.
2. Погріб з шийкою, літ. Й4, 1984 року.
3. Пожежне водоймище, №19.
4. Артезіанська свердловина, №20.
5. Резервуар для води, №21.
6. Резервуар для води, №22.
7. Резервуар для води, №23.
8. Свердловина, №24
Місцезнаходження майна: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська
(колишня вулиця Леніна), 57
ІІ. Основні

засоби, які перебувають на балансі Державного підприємства «Рубін», а
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саме:
1. Мийка для автомобілів STIHL RE118.
2. Прінтер-ксерокс МФУ CANON i-SENSYS MF-4410.
3. Рекордер ZOOM H5.
4. Ноутбук LENOVO Ideal Pad 320-17.
5. Стіл.
Місцезнаходження майна: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 14.
Більш детально з характеристиками та технічним станом майна, що буде предметом продажу
на аукціоні, можна ознайомитися безпосередньо на території ДП «Рубін» за адресою: 20300,
Черкаська область, м. Умань, вул. Леніна (Європейська), 57 та за адресою офісу
ліквідатора: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 14, офіс 1, за
попередньою домовленістю з ліквідатором Смілянцем С.М..
Вимоги до організатора аукціону:
Організатор аукціону повинен від повідати таким вимогам :
1) мати право на проведення торгів;
2) мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;
3) за пропонована ним сума винагороди є найменшою.
Організатором аукціону не може бути заінтересована 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.
Претенденти подають замовнику аукціону, відповідно до Порядку організації проведення
аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно
майна державних підприємств-учасників Державного концерну «Укроборонпром» та
акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює
Державний концерн «Укроборонпром», затвердженого наказом Державного концерну
«Укроборонпром» від 28.05.2013 № 165, наступні документи:
- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з
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 відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма;
місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби
зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та 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 відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
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;
- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно
до яких заявник має право проводити аукціони;
- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених
заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів;
- цінові пропозиції щодо умов виконання робіт з організації та проведення аукціону.
У разі подання документів з порушенням вимог п. 7 вищевказаного Порядку, або подання
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документів після встановленого в оголошенні кінцевого терміну така заява залишається без
розгляду.
Копія пакету документів направляється до Державного концерну «Укроборонпром» за
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36.
У разі надходження двох та більше заяв, які відповідають вищезгаданим вимогам,
переможець на виконання функцій організатора аукціону визначається з урахуванням
наступних показників:
- досвід роботи та технічні можливості (з урахуванням виду та особливостей майна, що
підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;
- пропозиції щодо суми винагороди з за проведення аукціону.
Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх
відповідність встановленим вимогам: 15 (п’ятнадцять) днів з дня розміщення оголошення
на офіційному веб-сайті державного концерну «Укроборонпром».
Конкурс для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного
підприємства «Рубін» відбудеться за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул.
Горького, 14, офіс 1.
Поштова адреса, за якою подаються заява та відповідні документи:
20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, буд. 14, офіс 1.
Копія пакету документів подається:
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36.
Контактні телефони:
+38-050-358-53-22, 068-433-55-75, 04744-4-08-63;
E-mail: 2417112996@mail.gov.ua.
Арбітражний керуючий ліквідатор ДП “Рубін”

С.М. Смілянець
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