
Інформаційне повідомлення про продаж майна на конкурсі. 
 

Замовник на продаж майна: Міністерство оборони України в особі Головного управління майна та ресурсів. 
Організатор продажу майна: Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» Державне 
госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство «Спецтехноекспорт». Скорочено – ДП ДГЗП 
«Спецтехноекспорт». 
Виконавець продажу майна: Конкурсна комісія ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт». 
Об‘єкт продажу: 
    -        Лот №1:  Військова техніка. 

№ 
пп 

Найменування майна Одиниця 
виміру 

Кіль 
кість 

Рік виго- 
товлення 

Кате- 
горія 

Місце знаходження Стартова ціна 
 продажу 

1. Автомобіль ВСЗ-66 од. 1 1989 4 в/ч А2365, смт. 
Вакуленчук, 
Житомирська обл. 

 
108 053,11 

2. Автомобіль ВСЗ-66 од. 1 1989 4                 теж 108 053,11 
3. Автомобіль ВСЗ-66 од. 1 1982 4                 теж   97 665,74 
4. Автомобіль ВСЗ-66 од. 1 1989 4                 теж 108 053,11 
5. Автомобіль ВСЗ-66 од. 1 1981 4                 теж   97 626,16 
6. Автомобіль ВСЗ-66 од. 1 1983 4                 теж   97 665,74 
7. Автомобіль ВСЗ-66 од. 1 1982 4                 теж   91 325 ,34 
8. Автомобіль ЗСЖ-66 од. 1 1987 4                 теж   62 787,87 
 Разом:  8     771 230,18 

 
Власник Держава в особі Міністерства оборони України. 
Початкова ціна продажу лоту: 771 230,18 грн , з урахуванням ПДВ.  
Крок конкурсної пропозиції –  1% від початкової ціни продажу лоту. 
Сума гарантійного внеску (20% від стартової ціни лота): 154 246,04 грн. 

- Лот № 2: Військова авіаційна техніка 
№ 
пп 

Найменування майна Одиниця 
виміру 

Кіль 
кість 

Рік виго- 
товлення 

Заводський 
номер 

Місце 
знаходження 

Стартова 
ціна 
продажу 

1. Планер літака ІЛ-76 з 
авіаційними 
двигунами 

од 1 1977 073409235 Факультет 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
авіаційного персоналу 
ХНУПС ім. Івана 
Кожедуба, м. 
Миколаїв 

 
4 970 800,00 

2.  Д-30КП-2 од 1 1982 0305304202097 172 345,00 
3. Д-30КП-2 од 1 1984 03053048402032 172 500,00 
4. Д-30КП-2 од 1 1984 0305301840213 174 500,00 
5. Д-30КП-2 од 1 1982 0305301202032 175 400,00 
6. ДСУ ТА-6А од 1 1983 3436А236 14 455,00 
 Разом:  6    5 680 000,00 

 
Власник: Держава в особі Міністерства оборони України. 
Початкова ціна продажу лоту: 5 680 000,00 грн., з урахуванням ПДВ. 
Крок конкурсної пропозиції – 1% від початкової ціни продажу лоту. 
Сума гарантійного внеску (20% від стартової ціни лота) – 1 136 000,00 грн 
Умови продажу: 
-подальше використання майна вирішує його покупець згідно з чинним законодавством України; 
Покупець зобов’язаний: 
- сплатити за майно грошовими коштами в гривнях на умовах попередньої оплати у встановлений договором 
купівлі-продажу строк; 
- сплатити реєстраційний внесок у розмірі 170,00 грн. з ПДВ та гарантійний внесок у розмірі 1 136 000,00 грн. без 
ПДВ за лот на р/р UA 873 2231 3000 0026 0010 0002 2385 в Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Києві, МФО 322313, 
ідентифікаційний код юридичної особи 30019335. Отримувач: ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт». Реєстраційний 
внесок учасникам конкурсу не повертається.     
Гарантійні внески повертаються учасникам конкурсу, які не визнані переможцем, у строк до десяти днів з дня 
проведення конкурсу (Постанова КМУ від 15.08.2007 р. №1063).  
Гарантійний внесок не повертається учасникам конкурсу у разі: 
1. Визнання учасника торгів переможцем, якому сума гарантійного внеску зараховується до вартості оплати 
придбаного лота;  
2.Відмови переможця торгів від підписання протоколу проведення конкурсу або договору купівлі-продажу лота, 
а також в разі  непроведення розрахунків за майно в установлений договором купівлі-продажу строк або 
перерахування коштів  не в повному обсязі. 

Заяви на участь в конкурсі та документи, що додаються до заяв, приймаються з 10.00 год. до 16.00 год. за 
адресою: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 7, кабінет 402, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт». 
Перелік документів, що додаються до заяви:  
Для юридичної особи: Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців (розширена форма); нотаріально посвідчена копія статуту ( копія установчого договору, при 
наявності); завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія 
свідоцтва про сплату єдиного податку); довідка з банку, про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний 
та реєстраційний внесок (Оригінал); завірена належним чином копія документу, що підтверджує повноваження 



керівника (протокол зборів співзасновників про обрання керівника, наказ на призначення керівника); оригінал 
Протоколу зборів співзасновників про прийняття рішення щодо придбання лоту на аукціоні; оригінал Довіреності, 
у разі подання документів уповноваженою особою; документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена 
належним чином; довідка органу державної фіскальної служби за місцем реєстрації учасника  торгів про 
відсутність заборгованості щодо платежів до бюджетів всіх рівнів та по заробітній платі найманих працівників 
чинна на дату подання документів (Оригінал); довідка відповідного уповноваженого державного органу про 
відсутність учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та 
відносно яких відкрита ліквідаційна процедура  чинна на дату подання документів (Оригінал); копія балансу та 
звіту про фінансові результати за 2020 р. та останній квартал поточного 2021 р.; довідка з банку про відсутність 
боргів за кредитами (станом не раніше, ніж на 01.11.2021 р. (Оригінал). 
 Для фізичної особи: документ, що підтверджує особу (паспорт) та копія завірена належним чином; довідка про 
присвоєння ідентифікаційного коду (Оригінал) та копія завірена належним чином; довідка з банку про відкриття 
рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (Оригінал); засвідчена в установленому 
законом порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою; довідка органу державної 
фіскальної служби встановленої законом форми, видана за місцем реєстрації учасника про подану декларацію про 
майновий стан та доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань 
з такого податку (Оригінал).   

Всі покупці-учасники конкурсу подають документи, що підтверджують оплату реєстраційного внеску за 
участь в конкурсі та гарантійного внеску. 
      Прийом заяв для участі в конкурсі припиняється за 3 (три) дні до дати проведення конкурсу. 

Конкурс відбудеться 02 грудня 2021 року об 11.00 год. за адресою: м.Київ, пр-т Степана Бандери, 7, каб. 201 
Ознайомитись із станом майна можна в робочі дні за процедурою, визначеною Міністерством оборони України. 
Телефони  для довідок: ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»“ (044) 568-52-06. 
 


