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Управління підготовки до 
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером 

(044) 200 35 01

Продовження таблиці

результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Пістрюгою Сергієм Миколайо-

вичем договір купівлі-продажу гаража загальною площею 33,7 м2, що розташований за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 43, гараж 
2. Ціна продажу об’єкта – 120 360,00 грн (сто двадцять тисяч триста шістдесят гривень 00 
коп.), у тому числі ПДВ – 20 060,00 грн (двадцять тисяч шістдесят гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс будівель та споруд у складі: 

будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б/) загальною площею 5 393 м2, бу-
дівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А/) загальною площею 819,7 м2, 
бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2, огорожа № 1, за-
мощення І, розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Полі-
графістів, 10-а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Об’єднана компанія 
«Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468), приватизовано шляхом продажу на 
електронному аукціоні із зниженням стартової ціни юридичною особою – Товариством з 
обмеженою відповідальністю «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 
31907552. Ціна продажу – 3 003 372,26 грн (три мільйони три тисячі триста сімдесят дві 
гривні 26 копійок), у тому числі податок на додану вартість – 500 562,04 грн (п’ятсот тисяч 
п’ятсот шістдесят дві гривні 04 копійки).

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Сачко Віталієм Анатолійовичем 

договір купівлі-продажу господарської будівлі літ. Б площею 65,2 м2 та гаража літ. В 
площею 28,8 м2, що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський 
район, смт Солоне, вул. Гагаріна, 22. Ціна продажу об’єкта – 42 840,00 грн (сорок дві 
тисячі вісімсот сорок гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 7 140,00 грн (сім тисяч сто со-
рок гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Капустіним В’ячеславом Львови-

чем договір купівлі-продажу об’єкта державної власності – незавершеного будівництва 
«Відновлювально-оздоровчий комплекс», розташованого за адресою: м. Дніпро, площа 
Академіка Стародубова, 3.  Ціна продажу об’єкта – 1 620 000,00 грн (один мільйон шіст-
сот двадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 270 000,00 грн (двісті сімдесят 
тисяч гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «ЮНІК – СЕРВІС» договір 

купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі літ. А-1 загальною пло-
щею 409,5 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код 
ЄДРПОУ 05393043) та розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, 
вул. Соборна, 3А. Ціна продажу об’єкта – 564 012,00 грн (п’ятсот шістдесят чотири ти-
сячі дванадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 94 002,00 грн (дев’яносто чотири 
тисячі дві гривні 00 коп.).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу
Об’єкт малої приватизації – група інвентарних об’єктів у складі: приміщення лабо-

раторії районної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 277,6 м2; гараж за-
гальною площею 99,8 м2; сарай загальною площею 61,7 м2 за адресою: Волинська об-
ласть, Любешівський район, смт Любешів, вул. Миру, 11. Покупець об’єкта малої прива-
тизації: Шукалович Євгеній Іванович.  Ціна, за якою придбано об’єкт малої приватизації: 
300 002,00 грн (триста тисяч дві гривні 00 коп.) без ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу
Об’єкт малої приватизації: окреме майно – адміністративна будівля площею 512,4 м2 

за адресою: Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, вул. Привокзаль-
на, 2. Покупець об’єкта малої приватизації: Борисюк Роман Миколайович.  Ціна, за якою 
придбано об’єкт малої приватизації: 450 000,00 грн (чотириста п’ятдесят тисяч гривень 
00 коп.) без ПДВ.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення – дитячий 
оздоровчий табір за адресою: Сумська область, Шосткинський район, сільська рада 
Собицька, «Малий бір» урочище, квартал № 2 (б/н), що обліковується на балансі ПрАТ 
«Шосткинський завод хімічних реактивів» (код за ЄДРПОУ 05761264), приватизовано фі-
зичною особою – Соболем С. Ф., як переможцем електронного аукціону, за  336121,20 грн, 
у тому числі ПДВ – 56020,20 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Наказом РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях від 08.05.2020 № 270 за-
вершено приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – частини будівлі 
пожежного депо «Д-2» (у т. ч. підвал – Пд) площею 397,6 м2 за адресою: 33023, Рівнен-
ська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, що приватизовано шляхом викупу орендарем майна, 
який здійснив невід’ємні поліпшення, – Цюпою Василем Ярославовичем (реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків  2745521410). Ціна продажу становить 
436 490,00 грн (чотириста тридцять шість тисяч чотириста дев’яносто гривень 00 копі-
йок), без урахування вартості ПДВ – 87 298,00 грн (вісімдесят сім тисяч двісті дев’яносто 
вісім гривень 00 копійок).

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій розміром 99,9906 % статутного 
капіталу акціонерного товариства «Київпассервіс» (код за ЄДРПОУ 33348385, місцезна-
ходження товариства: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15а). Покупець об’єкта малої при-
ватизації – товариство з обмеженою відповідальністю «БАСТІОН-ГРУП» (місцезнаходжен-
ня юридичної особи: Україна, 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, 18/7, кімн. 512, 
код за ЄДРПОУ 40021766). Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 230 897 987,00 грн 
(двісті тридцять мільйонів вісімсот дев’яносто сім тисяч дев’ятсот вісімдесят сім гривень 
00 копійок) без ПДВ.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні без 
умов об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – 
будівлі виробничих приміщень літ. «З-1» загальною площею 416,2 м2,  
що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 49 
та обліковується на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у 
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації  h – окреме майно –  
будівля виробничих приміщень літ. «З-1» загальною площею 416,2 м2, 
(далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 49.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, код 

за ЄДРПОУ 05446893, контактні дані: тел. (0382) 79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташова-

ний об’єкт: будівля виробничих приміщень літ. «З-1» загальною площею 416,2 м2, одно-
поверхова, цегляна, електрифікована. Балансова вартість об’єкта приватизації – 1500,00 
грн. Право власності на нерухоме майно зареєстроване за державою в особі Державного 
агентства водних ресурсів України, реєстраційний номер 1818259068101, індексний но-
мер витягу 1647554373. Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею  
0,1909 га, яка надана в постійне користування Державному агентству водних ресурсів 
України. Цільове призначення: для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими во-
догосподарськими спорудами і каналами. Кадастровий номер 6810100000:07:004:0141. 
Окремо земельна ділянка під об’єктом приватизації не виділена. 

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 16 червня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням 

стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 
до 20.30 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 електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні 
з 8.00 до 17.15 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. 
Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 у Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст.8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому, через 
свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій доку-
ментів та документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків 
з рахунку потенційного покупця відкритого в українському або іноземному банку (крім 
банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 1500,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 150,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 

750,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 75,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового знижен-

ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 750,00 грн (без ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 75,00 грн

у номері
Мала приватизація

1 Результати продажу об’єктів 
малої приватизації

1 Продаж об’єктів малої 
приватизації

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

22 Оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

24 Прийнято рішення  
про приватизацію

відомості
приватизації

Свідоцтво про державну реєстрацію 

серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

Газету 
«Відомості приватизації» 

можна передплатити 
у передплатних агентствах:

ТОВ «Меркурій Експрес» 0 800 750 570
www.mercury.net.ua

ТОВ «ПресЦентр Київ» (044) 451 51 61
www.prescentr.kiev.ua (044) 536 11 75

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

прийнято рішення  
про приватизацію

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття 
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по 
м. Києву від 12 травня 2020 року № 256 
прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – частини приміщень виробничих 
майстерень корпусу 1 першого поверху 
та підвалу загальною площею 5245,6 м2 
за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, 
що перебуває на балансі Державного 
підприємства заводу «Арсенал» (код 
за ЄДРПОУ 14310520).



2 відомості
приватизації

№ 22 (1302)20 травня 2020 року

продаж об’єктів малої приватизації

На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-
вується ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінни-
ця, вул. Гоголя,10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 67-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за 

забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, 
тел. (0382) 72-09-40 у Хмельницькому, e-mail: uriy_68@spfu.gov.ua. Час 
роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00;

контактна особа від Регіонального офіса водних ресурсів у Хмель-
ницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98.

Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
4. Додаткова інформація

1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 
зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті: 
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо-

нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмель-
ницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, 
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти 
робочих днів з дня проведення електронного аукціону;

на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо-
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмель-
ницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом 
п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of playment). 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: 

UA-AR-P-2019-11-12-000008-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календар-

них днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 15,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 7,50 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить  99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій та Хмельницькій областях про проведення 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
не завершеного будівництвом дитячого садка

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  не завершений будівництвом 
дитячий садок.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський р-н, 

с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 39а. 
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, місто-

будування та архітектури Вінницької облдержадміністрації. Ідентифікацій-
ний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050,  
м. Вінниця, вул.Театральна,14, контактна особа балансотримача: Сахаров 
В’ячеслав Михайлович, начальник виробничо-технічного відділу Депар-
таменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдер-
жадміністрації, тел. (0432) 67-31-83. 

Відомості про об’єкт приватизації: період будівництва 1992 – 
1994 роки, 2-поверхова цегляна будівля з підвалом літ «А», «А/п», площа 
основи – 765,8 м2. Фундаменти та цоколь – фундаментні збірні бетонні 
блоки, cтіни цегляні, перегородки частково відсутні, перекриття збірні за-
лізобетонні пустотні панелі, підлога, двері, вікна відсутні, дах та покрівля 
збірні залізобетонні пустотні панелі. Загальна будівельна готовність: 46 %. 
Консервація не проводилась. Право державної власності зареєстровано 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21.11.2018, но-
мер запису про право власності 29036529, реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна 1700171105230.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: площа земельної ділянки: 0,4690 га. Кадастровий но-
мер: 0523085701:01:001:0184. Цільове призначення: землі житлової та 
громадської забудови. Обмеження (обтяження): через земельну ділянку 
проходить ЛЕП напругою 10кВ, діє публічний сервітут – право доступу та 
під’їзду до об’єктів для ремонту, технологічного обслуговування та інших 
робіт, пов’язаних з її експлуатацією. Право власності в Державному зе-
мельному кадастрі не зареєстроване. 
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація не завершеного будівництвом дитячого садка здійсню-
ється 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 про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Покупець не завершеного будівництвом дитячого садка має відпо-
відати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 792797,55 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 396398,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 396398,78 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 79279,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 39639,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 39639,88 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: 
протягом 3 років з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-

продажу розібрати об’єкт незавершеного будівництва;
привести земельну ділянку в належний стан, звільнивши від будівель-

них матеріалів та конструкцій, та передати її за актом приймання-передачі 
Райгородській сільській раді Немирівського району Вінницької області.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску) 
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті: 
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: – 
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за міс-
цем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, к. 27, 8.00 – 17.00, п’ятниця 8.00 – 16.00, адреса веб-
сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65. Кон-
тактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – заступник начальника відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та корпоратив-
ними правами держави Откідач Тетяна Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, 
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 12.05.2020 № 570 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: 

UA-AR-P-2018-07-26-000084-2. 
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціону із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 7927,98 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 3963,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3963,99 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій та Хмельницькій областях про проведення 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
не завершеної будівництвом садиби № 13

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  не завершена будівництвом 
садиба № 13 в кварталі № 14.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський р-н, 

с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 62. 
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, місто-

будування та архітектури Вінницької облдержадміністрації. Ідентифікацій-
ний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050, 
м. Вінниця, вул. Театральна,14, контактна особа: начальник виробничо-
технічного відділу Департаменту будівництва, містобудування та архітек-
тури Вінницької облдержадміністрації Сахаров В’ячеслав Михайлович, 
тел. (0432) 67-31-83.

Відомості про об’єкт приватизації: житловий будинок садибно-
го типу готовністю 57 %, до складу об’єкта незавершеного будівництва 
входить: житловий будинок площею 110,8 м2, готовністю 57 %; веранда 
площею 19,6 м2, готовністю 30 %; сарай площею 82,9 м2, готовністю 40 %; 
погріб площею 21,5 м2, готовністю 98,8 %. Рік будівництва – 1992. Право 
державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно 08.04.2019, індексний номер витягу 162698444.

Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, окремо не 
віділена, інформація про: кадастровий номер, площу, цільове призначен-
ня, право власності, наявність обтяжень на земельну ділянку відсутня.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація не завершеної будівництвом садиби № 13 здійснюєть-
ся 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 про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
року № 432 (зі змінами).

Покупець не завершеної будівництвом садиби № 13 має відповідати 
вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 171600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 85800,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 85800,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17160,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8580,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 8580,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: 
протягом 1 року з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-

продажу розібрати об’єкт незавершеного будівництва;
привести земельну ділянку в належний стан, звільнивши від будівель-

них матеріалів та конструкцій, та передати за актом приймання-передачі 
Райгородській сільській раді Немирівського району Вінницької області. 
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гаран-

тійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими 
реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску) 
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті: 
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: – 
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський р-н, 
с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 62. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій облас-
тях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 
12.05.2020 № 569.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: 

UA-AR-P-2019-01-04-000042-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1716,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 858,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 858,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та 
Хмельницькій областях про продаж на аукціоні з умовами 
об’єкта державної власності малої приватизації –  
ЄМК ДП «Тульчинське виробниче підприємство  
по племінній справі в тваринництві»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації:  h єдиний майновий 
комплекс Державного підприємства «Тульчинське виробниче 
підприємство по племінній справі в тваринництві».
Місцезнаходження об’єкта: 23609, Вінницька обл., Тульчинський р-н, 

с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 81. Ідентифікаційний код згідно з ЄД-
РПОУ: 00692239.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2020 – 
11 осіб.

Види діяльності за КВЕД: 01.11 вирощування зернових культур (крім 
рису), бобових культур та насіння олійних культур; 01.13 вирощування ово-
чів і баштанних культур; 01.19 вирощування інших однорічних та дворічних 
культур; 01.42 розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; 01.46 
розведення свиней; 01.62 допоміжна діяльність у тваринництві.

Відомості про об’єкт приватизації: Державне підприємство «Туль-
чинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» 
засноване на державній власності та підпорядковане Регіональному від-
діленню ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях. 
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До складу ЄМК входять: транспортні засоби (6 автомобілів, 1 трак-
тор), обладнання, інвентар, інструменти, прилади, матеріали, поточні 
біологічні активи тваринництва, малоцінні та швидкозношувані предме-
ти, сировина, продукція, права та нерухоме майно: будівлі та споруди, які 
розташовані за адресами:

Вінницька обл., Тульчинський р-н, c. Нестерварка, вул. Леон-
товича, 81: 

контора літ. «А», прибудова «а», вхідний майданчик «а1», пл. 188,1 м2; 
карантин літ. «рВ», «В1», пл. 202,7 м2; гараж літ. «К», пл. 272,5 м2; сарай, 
літ. «Е», пл. 13,7 м2; телятник, літ. «Д», тамбур «д», прибудова «д1», пл. 
201,4 м2; млин, літ. «Ж» пл. 33,7 м2; прохідна, літ. «Л», пл. 26,6 м2, кузня, 
літ. «М», пл. 13,0 м2; туалет, літ. «Н», пл. 7,0 м2; свинарник літ. «А1», при-
будова «А2», тамбури «а2», «а3», вхідний майданчик «а4», пл. 694,8 м2; 
свинарник, літ. «Б», прибудова «б», навіс «б1», пл. 450 м2; башта літ. «3»; 
огорожа 3 шт., ворота літ «2» 407,5 м; дамба, літ. «4» пл. 78,8 м2; проїзд, 
літ. «5» пл.252,0 м2; бордюр, літ. «6» 63,5 м.п; пішоходна доріжка літ. «7» 
пл. 101,8 м2; вимощення, літ. «8» пл. 22,1 м2;

Вінницька обл., Тульчинський р-н, c. Нестерварка, вул. Леон-
товича, 2: 

контора, літ. «А», вхідний майданчик «а», пл. 90,7 м2; зерносклад, 
літ. «В», пл. 448,6 м2; зерносклад, літ. «Б», пл. 1227,6 м2; гараж-склад, 
літ. «Г», пл. 386,3 м2; вагова, літ. «Д», пл. 50,1 м2; прохідна, літ. «К», 
пл. 7,4 м2; лазня, літ. «Л», пл. 101,2 м2; підстанція, літ. «М», пл. 41,2 м2; ого-
рожа, ворота 2шт., літ. «1» 129,9 м2, вимощення, літ. «3», пл. 1991,9 м2.

Проведено державну реєстрацію об’єктів нерухомості: Витяг з дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 02.12.2019, номер запису про право власності 34422805; 
Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реє-
страцію права власності від 03.12.2019, номер запису про право влас-
ності 34428020.

Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації, не під-
лягають приватизації, а також покупець не є правонаступником права 
постійного користування земельними ділянками відповідно до частини 
1 статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Відомості про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт 
приватизації: Державному підприємству «Тульчинське виробниче під-
приємство по племінній справі в тваринництві» надано право постійного 
користування земельними ділянками загальною площею 112,2913 га, у 
тому числі: 

ділянка № 1 площею 99,5703 га, у т. ч.: чагарники – 3,009 га, під 
ставками – 1,0979 га, під гідротехнічними (дамба) – 0,0342 га, сіножаті – 
0,6877 га, рілля – 94,7415 га; кадастровий № 0524382900:02:000:0901; 
цільове призначення 01.13. для іншого сільськогосподарського призна-
чення, власник земельної ділянки – Головне управління Держгеокадастру 
у Вінницькій області; розташована за адресою: Вінницька обл., Тульчин-
ський р-н, Кинашівська сільська рада;

ділянка № 2 площею 1,1019 га – під господарськими будівлями і двора-
ми; кадастровий № 0524382900:06:002:0627; цільове призначення 01.13. 
для іншого сільськогосподарського призначення, власник земельної ді-
лянки – Тульчинська районна державна адміністрація; розташована за 
адресою: Тульчинський р-н, Нестерварка, вул. Леонтовича,2;

ділянка № 3 площею 3,5165 га (земельні угіддя: рілля); кадастровий 
№ 0524382900:02:000:0902; цільове призначення – 01.13. для іншого 
сільськогосподарського призначення, власник земельної ділянки – Го-
ловне управління Держгеокадастру у Вінницькій області; розташована за 
адресою: Тульчинський р-н, Кинашівська сільська рада;

ділянка № 4 площею 8,1026 га, у т. ч.: сади – 0,3725 га, рілля – 5,2037 га, 
під господарськими будівлями і дворами – 2,5266 га; кадастровий 
№ 0524382900:06:001:0323; цільове призначення – 01.13. для іншого сіль-
ськогосподарського призначення, власник земельної ділянки – Тульчин-
ська районна державна адміністрація; розташована за адресою: Вінницька 
обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича.

тис. грн

Показники фінансово-господарської 
діяльності 2017 р. 2018 р. 2019 р. І квартал 

2020 р.

Основні засоби: первісна
 залишкова

658,8
222,1

680,0
218,5

680,0
190,6

680,0
183,7

Власний капітал 277,3 277,3 277,3 277,3
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

1533,1 1682,5 1771,2 352,7

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

1248,6 1175,9 1457,7 296,0

Чистий прибуток (збиток) 11,1 12,7 (219,0) (85,5)
Кредиторська заборгованість 461,9 695,7 1413,9 1630,1
Дебіторська заборгованість 36,6 93,0 54,8 29

Інформація про обсяги та основну номенклатуру продукції  
(робіт, послуг), що було реалізовано за 3 попередні роки 

Назва основних видів 
продукції (робіт, послуг)

Обсяги реалізації у натураль-
них одиницях виміру

Обсяги реалізації у грошових оди-
ницях виміру (тис. грн без ПДВ)

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Продукція тваринництва 119 222,1 339,3 248,5 302,8 253,3

Продукція рослинництва 155 261,4 320,4 1033,8 976 1039,4

Спермопродукція 8,9 10,7 11,4 265,4 403,7 478,5

На балансі підприємства обліковується об’єкт, що не підлягає прива-
тизації, – дорога довжиною 500 м, 1962 року побудови.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди за-
бруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюють-
ся, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.

ПІБ контактної особи на об’єкті: в. о. директора Державного підпри-
ємства «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тва-
ринництві» Моркляк Віталій Михайлович, тел. (04352) 2-21-04, адреса 
електронної пошти: tpp-22104@ukr.net.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 

умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація ЄМК ДП «Тульчинське виробниче підприємство по пле-
мінній справі в тваринництві» здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432. 

Покупець ЄМК ДП «Тульчинське виробниче підприємство по племінній 
справі в тваринництві» має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 4 575 918,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 287 959,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 287 959,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 457 591,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 228795,90 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 228795,90 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: 
покупець є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків при-

ватизованого підприємства, крім права постійного користування земель-
ними ділянками (частина 1 статті 28 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна»);

збереження видів діяльності підприємства впродовж 3 років з дня під-
писання акта приймання-передачі;

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства 
з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу впродовж 6 
місяців з дня підписання акта приймання-передачі (за винятком звіль-
нення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів 
про працю України); 

припинення діяльності приватизованого підприємства та внесення 
відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань впродовж 6 міся-
ців з дня підписання акта приймання-передачі; 

погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на момент 
підписання договору купівлі-продажу, впродовж 3 місяців з дати нотарі-
ального посвідчення договору купівлі-продажу; 

відшкодування Регіональному відділенню ФДМУ по Вінницькій та 
Хмельницькій областях витрат за проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в сумі 16649,00 грн (шістнадцять тисяч шістсот сорок дев’ять 
грн 00 коп.) у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу;

збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання 
санітарних та екологічних норм і правил пожежної безпеки впродовж 3 
років з дня підписання акта приймання-передачі.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
 Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування ре-

єстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску)  Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті: 
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: – 
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за міс-
цем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10, к. 27, 8.00 – 17.00, п’ятниця 8.00 – 16.00, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41. Контактна особа, 
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – за-
ступник начальника відділу приватизації державного майна Управління 
приватизації, управління державним майном та корпоративними правами 
держави Откідач Тетяна Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електро-
нної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та 
Хмельницькій областях від 13.05.2020 № 573 «Про затвердження умов 
продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об`єкта при-
ватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000093-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 45 759,18 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 22 879,59 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 22 879,59 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності –  
нежитлової будівлі літ. А-1 (у складі: прибудови літ. А1-1, 
А2-1, а-1, вхід в підвал літ. а1-1, ґанок літ. а) загальною 
площею 388,0 м2, що перебуває на балансі  
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат»  
(код за ЄДРПОУ 05393043) та розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 16А

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації:  h нежитлова будівля 
літ. А-1 (у складі: прибудови літ. А1-1, А2-1, а-1, вхід в підвал 
літ. а1-1, ґанок літ. а) загальною площею 388,0 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Со-

борна, 16А.
Інформація про об’єкт: 
одноповерхова нежитлова будівля літ. А1 (фундамент – шлакобетон, 

підлога – дерево, стіни – цегла, покрівля – залізо, перекриття – дерев’яні 
балки) з підвалом літ. під.А-1 (фундамент – риття котловану, стіни – шла-
кобетон, перекриття – з/бетон, підлога – бетон), прибудовами літ. А1-1, 
А2-1, а-1 (фундамент – шлакобетон, підлога – дерево, стіни – цегла, 
покрівля – залізо, перекриття – дерев’яні балки), загальною площею 
388,0 м2, вхід в підвал літ. а1-1 та ґанок літ. а. Будівля знаходиться в за-
довільному стані, рік побудови – 1963. Підведені електропостачання, во-
допровід, каналізація, централізоване опалення. Державна реєстрація 
права власності від 25.04.2019, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна – 1822934612104.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 
0,0662 га, у тому числі під об’єктом приватизації – 0,0478 га, належить 
Дніпродзержинській міській раді та перебуває в оренді ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат» на підставі договору оренди земельної ділянки 
від 01.08.2005. Кадастровий номер 1210400000:02:004:0103, цільове при-
значення – фактичне розміщення нежитлової будівлі.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
відсутні.

Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Дніпровський металургійний 
комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043), яке знаходиться за адресою: 51925, 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18-Б.
2. Інформація про аукціон

Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 
статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 16 червня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою систе-
мою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45  дня про-
ведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 3 133,25 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 566,63 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1 566,63 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 313,33 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 156,66 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 156,66 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сай-
ті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обі-
дня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056)  
744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. 
(056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях від 08.05.2020 №12/01-169-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-11-000001-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 31,33 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 15,67 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 15,67 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
будівлі їдальні № 16 на 100 місць загальною площею 
1046,7 м2; сарай їдальні № 16 літ. Б площею основи 25,6 м2, 
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, буд. 2б

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  будівля їдальні № 16 на 
100 місць загальною площею 1046,7 м2; сарай їдальні № 16 
літ. Б площею основи 25,6 м2.
Місцезнаходження: м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, буд. 2б.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою: 
1. Двоповерхову будівлю їдальні № 16 на 100 місць літ. А-2 з підвалом 

загальною площею 1046,7 м2, з навісом а, ґанком а1, входом до пд а2, 
приямком а3, навісом а4, навісом а5, без обладнання та інвентарю. Рік 
побудови – 1962. Фундамент будівлі бетонний, стіни – цегла, покрівля 
рулонна, перекриття – з/бетон. Будівля обладнана опаленням, водопос-
тачанням, каналізацією. Потребує проведення ремонту.
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2. Сарай літ. Б площею основи 25,6 м2. Рік побудови – 1962. Фунда-
мент та підлога  бетонні; стіни, покрівля, перекриття  металеві. Обладнано 
електропостачанням.

Право власності зареєстровано 14.09.2017. Реєстраційний номер 
об'єкта 1354336712110.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під 
об’єкт не відводилась.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000), юридична адре-
са: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг. Контактний телефон 
(056) 407-73-01.
2. Інформація про аукціон

Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 17 червня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні 
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою сис-
темою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45  дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 1 590 998,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 795 499,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 795 499,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 159 099,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 79 549,90 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 79 549,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: 
1. Відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного оці-

нювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 5 750,00 грн (п’ять тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.) 
у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, роз-
міщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Цен-
тральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня пере-
рва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41.  
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпе-
чення можливості огляду об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. 
(056) 744-11-41, адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях від 08.05.2020 № 12/01-168-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000123-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні з умовами – 15 909,98 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 7 954,99 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 7 954,99 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-14/1 
(1 черга), що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: h  
об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова житлова 
забудова у м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга), розташований за 
адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8.
Інформація про балансоутримувача: ДП «Національна атомна енер-

гогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП 
«Запорізька атомна електрична станція», код ЄДРПОУ 19355964, 71504, 
Запорізька обл, м. Енергодар, вул. Промислова,133. Контактна особа: 
Мєлікян Наталія Степанівна, тел. 380613953878.

Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації:

до складу об’єкта приватизації – малоповерхової житлової забудови 
у м. Енергодар. БД-14/1 -(1 черга) входять: БД-14 – Літ.А-2; прибудова – 
Літ. а; прибудова – Літ. а1; ґанок - Літ. а2; прибудова Літ. А-1; прибудова 
Літ. А1-1; ґанок - а3; підвал – пд.; мансарда по Літ. А-1 – мс.

Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації становить 46 %. 
Фізичний знос – 40 %. Монтаж інженерних мереж та комунікацій, гарячий 
та холодний водопровід, каналізація, вентиляція, телефонізація та інші 
мережі не виконувалися.

Об’єкт приватизації розташований в районі котеджної забудови пер-
шої черги м. Енергодар, у кварталі, який обмежений вул. Молодіжна, 
вул. Козацька та пров. Таврійський. Об’єкт приватизації знаходиться 
поряд з автовокзалом та недалеко від залізничного вокзалу й централь-
ного міського ринку м. Енергодар, біля храму та поряд із трасою. Під’їзд 
до об’єкта приватизації здійснюється з пров. Таврійський. Об’єкт прива-
тизації являє собою двоповерховий цегляний житловий блок – будинок. 
Фундаменти – стрічкові із блоків ФС. У підвальній частині й гаражному при-
міщенні  стіни із блоків ФС. Перекриття підвалу із залізобетонних пустот-
них плит. Підлога у підвалі – бетонна підготовка. На першому та другому 
поверхах виконанні: стіни зі шлакоблоку, облицьовані червоною цеглою, 
перегородки зі шлакоблоку і червоної цегли. Перекриття – залізобетон-
ні пустотні плити. Виконана кладка стін і вентиляційних шахт горищного 
приміщення. Усередині будинку виконаний монтаж сходових щаблів по 
металевим косоурам. Ґанок – із цегли й бетонних щаблів. Двері та вікна 
відсутні. Роботи з консервації об’єкта не проводились. 

По об’єкту приватизації виконані тільки загальнобудівельні (будівельно-
монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею: 
0,0752 га, кадастровий номер земельної ділянки 2312500000:06:012:0104, 
цільове призначення – для іншої житлової забудови (код за КВЦПЗ 02.07). 
Обтяження прав на земельну ділянку відсутні. Право власності оформ-
лено за державою Україна в особі Запорізької обласної державної ад-
міністрації.

Функціональне використання об’єкта приватизації – малоповерхова 
житлова забудова.

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із знижен-
ням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 16 червня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного 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 в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного бу-
дівництва – малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-14/1 
(1 черга), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, 
пров. Таврійський, буд. 8, здійснюється відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про приватизацію державного і комунального майна», із змінами, 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька 
обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8, має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», із змінами, та довести відсутність ознак, перед-
бачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 092 525,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 546 262,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 546 262,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 109 252,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 54 626,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 54 626,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Умови продажу: 
покупець зобов’язаний: 
відшкодувати витрати Регіональному відділенню Фонду державно-

го майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях на проведення оцінки об’єкта у розмірі 7 500,00 грн без ураху-
вання ПДВ протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код в 
ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що, та за який об’єкт 

перераховуються кошти, суму ПДВ).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Украї-

ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код в 
ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що, та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Енер-
годар, пров. Таврійський, буд. 8.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. 061 226 07 75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта привати-

зації: Грійова Наталя Андріївна, 061 226 07 75, reform3_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації:  наказ РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях від 08.05.2020 № 12/1-151.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000123-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 10 925,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 462,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 462,63 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про проведення продажу на електронному аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлового приміщення (ШМБ) за адресою:  
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с. Інгуло-
Кам’янка, вул. Шевченка, 27, що перебуває на балансі 
Кропивницького міжрайонного управління водного 
господарства, код за ЄДРПОУ 01039563

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
нежитлове приміщення (ШМБ). 
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с. Інгуло-

Кам’янка, вул. Шевченка, 27. 
Балансоутримувач: Кропивницьке міжрайонне управління водного 

господарства, код за ЄДРПОУ 01039563.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення (ШМБ) – блок вироб-

ничих приміщень літ. А загальною площею 479,6 м2, фундаменти – бетонні 
блоки, стіни – залізобетонні плити, перегородки – цегляні, дах – шифер, 
підлога – бетон. Рік побудови – 1995. Технічний стан об’єкта задовільний. 
Право державної власності на об'єкт зареєстровано 17.05.2019, номер за-
пису про право власності: 31629462. За договором оренди індивідуально 
визначеного майна, що належить до державної власності, від 27.11.2018 
№72-34/18 передано в оренду селянському (фермерському) господарству 
«ЮГ» до 26 жовтня 2021 року включно, розмір місячної орендної плати – 
1549,30 грн (за березень 2020 року).

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній 
ділянці площею 0,0850 га, наданій у постійне користування Кіровоград-
ському міжрайонному управлінню водного господарства для розміщення 
та обслуговування швидко монтованої будівлі на підставі Державного акта 
на право постійного користування земельною ділянкою від 07.08.2012 
серія ЯЯ № 160753. 
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17 червня 2020 року, час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитло-
вого приміщення (ШМБ) за адресою: Кіровоградська обл., Новгородків-
ський р-н, с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27, що перебуває на балансі 
Кропивницького міжрайонного управління водного господарства, код за 
ЄДРПОУ 01039563, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлового 
приміщення (ШМБ) за адресою: Кіровоградська обл., Новгородківський 
р-н, с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27, що перебуває на балансі Кро-
пивницького міжрайонного управління водного господарства, код за ЄД-
РПОУ 01039563, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 143 523,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 71 761,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 71 761,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 14 352,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 176,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 7 176,15 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
за договором оренди індивідуально визначеного майна, що належить 

до державної власності, від 27.11.2018 № 72-34/18 об’єкт передано в 
оренду селянському (фермерському) господарству «ЮГ» до 26 жовтня 
2021 року включно. Відповідно до статті 20 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» у разі зміни власника майна, пере-
даного в оренду, до нового власника переходять права і обов’язки за 
договором оренди, якщо інше не передбачено договором. Відповідно до 
статті 23 Закону України «Про оренду державного та комунального май-
на» у разі переходу права власності на об’єкт оренди до нового власника 
такий договір оренди зберігає чинність для нового власника, якщо інше 
не передбачено договором оренди.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
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Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 
16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с. Інгуло-
Кам’янка, вул. Шевченка, 27.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 
6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 
18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Кравцова Галина 
Володимирівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса 
електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Кіровоградській області від 07.05.2020 
№ 12/01-86.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-01-02-000016-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 435,23 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 717,62 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 717,62 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про проведення продажу на електронному 
аукціоні з умовами об’єкта державної власності – нежитлові 
будівлі: адмінбудинок літ. «А» загальною площею 107,8 м2, 
гараж на 3 бокси літ. «Б», що розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, смт Онуфріївка, 
вул. Михайла Скляра, 10 та перебуває на балансі Головного 
управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській 
області (код за ЄДРПОУ 40342220)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h об’єкт державної власності –  
нежитлові будівлі: адмінбудинок літ. «А» загальною площею 
107,8 м2, гараж на 3 бокси літ. «Б». 
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, смт Онуфрі-

ївка, вул. Михайла Скляра, 10.
Відомості про об’єкт: нежитлові будівлі: адмінбудинок та гараж – од-

ноповерхові та окремо розташовані. Адмінбудинок складається з 10 при-
міщень, а саме: коридор площею 1,1 м2, коридор площею 21,0 м2, топкова 
площею 5,3 м2, приміщення площею 33,8 м2, приміщення площею 9,5 м2, 
приміщення площею 6,1 м2, приміщення площею 6,7 м2, приміщення 
площею 8,5 м2, приміщення площею 5,8 м2, приміщення площею 10,0 м2. 
Фундаменти будівлі бутові; стіни, перегородки цегляні; перекриття та по-
криття дерев’яно-балкове, оштукатурене; покрівля з азбестоцементних 
листів хвилястого профілю; підлога дерев’яна, вкрита лінолеумом; прорізи 
дерев’яні; наявне електроосвітлення, теплопостачання, газопостачання. 
Загальна площа будівлі гаража на 3 бокси становить 90,5 м2. Фундаменти 
будівлі гаража бутові; стіни та перегородки цегляні; перекриття та покриття 
дерев’яно-балкове; покрівля з азбестоцементних листів хвилястого про-
філю; підлога бетонна; отвори дерев’яні; підведено електроосвітлення. 
Стан будівель задовільний. Рік побудови – 1963. На даний час будівлі не 
використовуються. Право державної власності зареєстровано 23.05.2016, 
номер запису 14680378.

Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно. 
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області, код за ЄДРПОУ 40342220, адреса: м. Кропив-
ницький, вул. Тараса Карпи, 84.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 червня 2020 року, час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта державної власності – нежитлові будівлі: адмін-
будинок літ. «А» загальною площею 107,8 м2, гараж на 3 бокси літ. «Б», 
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, 
смт Онуфріївка, вул. Михайла Скляра, 10 та перебуває на балансі Голов-
ного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (код 
за ЄДРПОУ 40342220), здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта державної власності – нежитлові будівлі: адмін-
будинок літ. «А» загальною площею 107,8 м2, гараж на 3 бокси літ. «Б», 
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, 
смт Онуфріївка, вул. Михайла Скляра, 10 та перебуває на балансі Голов-
ного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (код 
за ЄДРПОУ 40342220), має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 283 100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 141 550,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 141 550,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 28 310,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14 155,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 14 155,00 грн. 
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта у розмірі 3 980,00 грн (три тисячі дев’ятсот вісімдесят гривень 
00 копійок) протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору 
купівлі-продажу об’єкта державної власності – нежитлові будівлі: адмін-
будинок літ. «А» загальною площею 107,8 м2, гараж на 3 бокси літ. «Б», 
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, 
смт Онуфріївка, вул. Михайла Скляра, 10 та перебуває на балансі Голов-
ного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (код 
за ЄДРПОУ 40342220).
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області..
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Михайла Скляра, 
10. Контактна особа: юрист Головного управління Держпродспоживслуж-
би в Кіровоградській області Рябець Олександр Віталійович, телефон 
(0522)321351, адреса електронної пошти: gudpss@kr.consumer.gov.ua.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, 
телефони для довідок 0522 332400, 0522 332579; адреса електронної по-
шти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 08.05.2020 № 12/01-89.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000002-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять 

п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
25 (двадцять п’ять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 831,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 415,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 415,50 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про проведення продажу на електронному аукціоні 
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першому 
поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а», розташованого 
за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, 
вул. Лагонди, 30, що перебуває на балансі Управління 
Державної казначейської служби України у Вільшанському 
районі Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 36542400)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першому 
поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а». 
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30.
Відомості про об’єкт: приміщення (гараж) вбудоване в адміністратив-

ну будівлю, яка побудована з цегли, фундаменти збірні залізобетонні, по-
крівля азбофанерна, перекриття – залізобетонні плити. Рік будівництва – 
1994. Приміщення не використовується і потребує ремонту. Право дер-
жавної власності зареєстровано 20.03.2017, номер запису 19529954.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земель-
ній ділянці, наданій в постійне користування Управлінню Державної 
казначейської служби України у Вільшанському районі Кіровоградської 
області, з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, на під-
ставі Державного акта на право постійного користування земельною ді-
лянкою від 17 травня 2005 року, серія ЯЯ № 155095; кадастровий номер: 
3524355100:50:103:0001.

Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби 
України у Вільшанському районі Кіровоградської області, код за ЄД-
РПОУ 36542400, адреса: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Ла-
гонди, 30.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 22 червня 2020 року, час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торго-
вою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-тронного 
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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – примі-
щення № 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першому поверсі в адміністра-
тивній будівлі літ. «АА’а», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., 
смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30 (код ЄДРПОУ 36542400), здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для про-
дажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення 
№ 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першому поверсі в адміністративній 
будівлі літ. «АА’а», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., смт 
Вільшанка, вул. Лагонди, 30 (код ЄДРПОУ 36542400), має відповідати ви-
могам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов – 62 470,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 235,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 31 235,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6 247,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 123,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3 123,50 грн. 
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по  Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30. Контак-
тна особа: Мосінзова Лариса Миколаївна, телефон 05250 9 75 70, адреса 
електронної пошти: office.Vilsh@kr.treasury.gov.ua.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, 
телефони для довідок 0522 332400, 0522 332579; адреса електронної по-
шти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000046-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 624,70 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 312,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 312,35 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про проведення продажу на електронному аукціоні 
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлової будівлі – кафе на 75 місць загальною площею 
644,7 м2, розташованої за адресою: м. Кропивницький, 
вул. Нижня П’ятихатська, 24-а, що перебуває на балансі 
Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації –  
окреме майно – нежитлова будівля – кафе на 75 місць 
загальною площею 644,7 м2. 
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Нижня 

П’ятихатська, 24-а.
Відомості про об’єкт: будівля кафе – окремо розташована двопо-

верхова будівля загальною площею 644,7 м2 з прибудовами, ґанком, 
приямком та сходами; фундаменти – залізобетонні блоки, стіни цегляні, 
покрівля – азбестоцеменні листи, перекриття із залізобетонних плит, під-
лога бетонна. На першому поверсі знаходяться: основні та підсобні при-
міщення, коридори, санвузли, тамбур, сходи. Площа приміщень першого 
поверху становить 368,4 м2. На другому поверсі знаходяться основні та 
підсобні приміщення, коридори. Площа приміщень другого поверху ста-
новить 276,3 м2. Рік побудови – 1987. Об’єкт перебуває у занедбаному 
стані. Право державної власності на об’єкт зареєстровано 04.03.2020, 
номер запису 35792806.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній 
ділянці площею 0,3176 га, кадастровий номер 3510100000:50:420:0016, 
цільове призначення – 03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
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туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування; кате-
горія земель – землі житлової та громадської забудови. 

Балансоутримувач: Державне підприємство «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, адреса: Дніпропе-
тровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 19 червня 2020 року, час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
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 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитло-
вої будівлі – кафе на 75 місць загальною площею 644,7 м2, розташованої за 
адресою: м. Кропивницький, вул. Нижня П’ятихатська, 24-а, що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, 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 
(із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі – кафе на 75 місць загальною площею 644,7 м2, розташованої за 
адресою: м. Кропивницький, вул. Нижня П’ятихатська, 24-а, що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна».

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов – 377 511,38 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 188 755,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 188 755,69 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов –37 751,14 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 875,57 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 18 875,57 грн. 
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплати гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 
16.00 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Нижня 
П’ятихатська, 24-а. Контактна особа: Бровко Павло Володимирович, теле-
фон 0522 27 64 45, адреса електронної пошти: oks.ingul@gmail.com.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, 
телефони для довідок 0522 332400, 0522 332579; адреса електронної по-
шти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000034-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 3 775,11 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 887,56 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 887,56 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про проведення продажу на електронному 
аукціоні з умовами об’єкта державної власності – 
виробничого будинку (забійний цех) загальною площею 
93,0 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська 
обл., Голованівський р-н, смт Голованівськ, вул. Щаслива 
(вул. Крупської), 10 та перебуває на балансі ЗАТ 
«Голованівський хліб» (код за ЄДРПОУ 00378750)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h виробничий будинок (забійний цех) загальною 
площею 93,0 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт Голо-

ванівськ, вул. Щаслива (вул. Крупської), 10.
Балансоутримувач: Закрите акціонерне товариство «Голованівський 

хліб» (код ЄДРПОУ 00378750), адреса: Кіровоградська обл., смт Голо-
ванівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10; перебуває в стані припинення з 
03.07.2014 на підставі постанови Кіровоградського окружного адміністра-
тивного суду від 19.06.2014 справа № П/811/1541/14.

Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будів-
ля площею 93,0 м2; фундаменти бутові, стіни із черепашника, покрівля 
шиферна, перекриття з дерев’яних балок, підлога цементна; інженерні 
комунікації відсутні. Рік побудови – 1960. Тривалий час не використову-
ється, потребує ремонту. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділе-
на. Об’єкт розташований на земельній ділянці, що у відповідності до дер-
жавного акту на право постійного користування землею серія КР № 0008 
передана акціонерному товариству «Голованівський хліб».
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17 червня 2020 року, час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта державної власності – виробничий будинок (за-
бійний цех) загальною площею 93,0 м2, що розташований за адресою: Кі-
ровоградська обл., Голованівський р-н, смт Голованівськ, вул. Щаслива 
(вул. Крупської), 10 та перебуває на балансі ЗАТ «Голованівський хліб» 
(код за ЄДРПОУ 00378750), здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта державної власності – виробничий будинок (забій-
ний цех) загальною площею 93,0 м2, що розташований за адресою: Кі-
ровоградська обл., Голованівський р-н, смт Голованівськ, вул. Щаслива 
(вул. Крупської), 10 та перебуває на балансі ЗАТ «Голованівський хліб» (код 
за ЄДРПОУ 00378750), має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 36 952,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 476,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 18 476,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 695,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 847,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 847,60 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду 

державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у 
сумі 3 495,00 грн (три тисячі чотириста дев’яносто п’ять гривень 00 коп.) 
протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-
продажу об’єкта державної власності – виробничий будинок (забійний 
цех) загальною площею 93,0 м2, що розташований за адресою: Кіро-
воградська обл., Голованівський р-н, смт Голованівськ, вул. Щаслива 
(вул. Крупської), 10 та перебуває на балансі ЗАТ «Голованівський хліб» 
(код за ЄДРПОУ 00378750).
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по  Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 
16.00 за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива 
(Крупської), 10.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 
6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 
18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Кравцова Галина 
Володимирівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса 
електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Кіровоградській області від 07.05.2020 
№ 12/01-84.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000009-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 369,52 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 184,76 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 184,76 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на аукціоні з умовами в електронній формі 
об’єкта, окремого майна

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: h  
нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А) загальною площею 
229,6 м2; крематорій (Б) загальною площею 35 м2; гараж (В) 
загальною площею 53,1 м2 за адресою: Івано-Франківська 
обл., Косівський район, с.Кути, вул.Снятинська, 117.
Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова будівля вете-

ринарної лікарні з мезоніном (А). Рік побудови – 1965. Фундамент бетон-
ний, стіни і перегородки дерев’яні, перекриття  дерев’яні, підлоги дощаті, 
покрівля – залізо. Інженерне обладнання – електрика, опалення – газовий 
котел. Загальна площа приміщень – 229,6 м2. Одноповерхова будівля кре-
маторію (Б). Рік побудови – 1965. Фундамент бетонний, стіни і перегородки 
дерев’яні, перекриття  дерев’яні, підлоги дощаті, покрівля – шифер. Інже-
нерне обладнання – електрика. Загальна площа – 35,0 м2. Одноповерхова 
будівля гаража (В). Рік побудови – 1965. Фундамент бетонний, стіни і пере-
городки дерев’яні, покрівля – шифер. Інженерне обладнання – електрика. 
Загальна площа – 53,1 м2. Будівлі не використовуються. Технічні мережі 
не функціонують Загальний стан будівель – задовільний.

Інформація щодо земельної ділянки відсутня. Державного акта на пра-
во користування земельною ділянкою немає. На земельній ділянці відсутні 
будівлі та споруди, які належать іншим власникам.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача: Косівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, адреса: 78607, Івано-Франківська об-
ласть, Косівський район, с. Смодна, вул. Незалежності, 44, код ЄДРПОУ 
00699632, тел. (03478) 4-93-19.
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 9 червня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із знижен-
ням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45  дня про-
ведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 623 923 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 311 961,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 

311 961,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 62 392,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 31 196,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 31 196,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: покупець зобов’язаний ком-

пенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на 
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 5200 грн протя-
гом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстра-

ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-
пільській областях

р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-

пільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in 

Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of 

Ukraine»
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Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі дні 

за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Косівський ра-
йон, с. Кути, вул.Снятинська, 117.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, 
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367, час роботи 
служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в п’ятницю та 
передсвяткові дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, 
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Клей-
мьонова Ірина Василівна, тел.(0342)553139, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-
каз регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 04.05.2020 
№ 102 «Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-11-000001-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 6239,23 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3119,62 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 

3119,62 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Тернопільській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж 
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлового приміщення, адміністративного будинку 
загальною площею 136,5 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлове приміщення, 
адміністративний будинок загальною площею 136,5 м2.
Місцезнаходження: Тернопільська область, Лановецький район, м. Ла-

нівці, вул. Українська, 50.
Дані про об’єкт приватизації: нежитлове приміщення, адміністра-

тивний будинок загальною площею 136,5 м2, знаходиться на відстані 1 км 
від центральної частини міста Ланівці. Являє собою одноповерхову бу-
дівлю, фундамент кам’яний, стіни з цегли, шиферне перекриття. Будівля 
розділена на 10 приміщень, які перебувають в занедбаному стані; підлога 
дерев’яна, місцями потребує заміни; вікна та двері дерев’яні; зовні будівлі 
штукатурка місцями обсипається. Стан будівлі незадовільний, потребує 
капітального ремонту. Рік побудови – 1955. 

Адміністративний будинок не використовується.
Наявні: електропостачання та газопостачання. Опалення, водопровід 

і водовідведення відсутнє.
Функціональне використання об’єкта приватизації та умови користу-

вання: адміністративне, для розміщення офіса, закладу торгівлі.
Дані про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт привати-

зації: об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває у власнос-
ті Державної установи «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія» 
на підставі рішення сесії Лановецької міської ради про передачу земельної 
ділянки комунальної власності у державну власність від 07.05.2019 № 986. 
Кадастровий номер земельної ділянки №6123810100:02:004:0386. Обтя-
жень на земельну ділянку немає.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини 
не укладались.

Інформація про балансоутримувача: Державна установа «Тернопіль-
ська обласна фітосанітарна лабораторія» (код ЄДРПОУ 38480210).

Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: вул. Текстиль-
на, 6, м. Тернопіль, 46010, тел. (0352) 25-87-39.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 18 червня 2020 року. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації 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 
(із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону без умов – 10816,60 грн (десять тисяч вісімсот шістнадцять 
грн 60 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – 5408,30 грн (п’ять тисяч чоти-
риста вісім грн 30 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 5408,30 грн (п’ять тисяч чотириста 
вісім грн 30 коп.).

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону без умов – 1081,66 грн (одна тисяча вісімдесят одна гривня 

66 копійок); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 540,83 грн (п’ятсот сорок гри-

вень 83 копійки);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 540,83 грн (п’ятсот сорок гривень 
83 копійки).

Розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири гривні 60 коп.).
4. Додаткова інформація 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реє-

страційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-
пільській областях

р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-

пільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 
надійшли кошти).

в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in 

Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of 

Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Тернопільська область, Лановецький ра-
йон, м. Ланівці, вул. Українська, 50. ПІБ контактної особи: Панчишин Ганна 
Миколаївна, тел. (0352) 25-87-39.

Найменування організатора аукціону: Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 46003, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua.

Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: –.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: 

UA-AR-P-2020-04-08-000001-2
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календар-

них днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 108,17 грн (сто вісім гривень 17 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – 54,08 грн (п’ятдесят чотири 

гривні 08 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 54,08 грн (п’ятдесят чотири гривні 
08 копійок).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Тернопільській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж на 
аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлової будівлі, будівлі гаража загальною площею 47,2 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля, 
будівля гаража загальною площею 47,2 м2.
Місцезнаходження: Тернопільська область, Лановецький район, м. Ла-

нівці, вул. Українська, 50.
Дані про об’єкт приватизації: нежитлова будівля, будівля гаража 

загальною площею 47,2 м2, на відстані 1 км від центральної частини міста 
Ланівці. Являє собою одноповерхову будівлю фундамент кам’яний, стіни 
з цегли, шиферне перекриття. Будівля гаража розділена на 3 приміщен-
ня, які перебувають в занедбаному стані, вікна та двері дерев’яні, зовні 
будівлі штукатурка місцями обсипається. Стан будівлі гаража незадовіль-
ний, потребує капітального ремонту. Рік побудови –1973. Будівля гаража 
не використовується.

Функціональне використання об’єкта приватизації та умови користу-
вання: для зберігання автотранспортних засобів. 

Дані про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт привати-
зації: об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває у власнос-
ті Державної установи «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія» 
на підставі рішення сесії Лановецької міської ради про передачу земельної 
ділянки комунальної власності у державну власність від 07.05.2019 № 986. 
Кадастровий номер земельної ділянки № 6123810100:02:004:0386. Об-
тяжень на земельну ділянку немає.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини 
не укладались.

Інформація про балансоутримувача: Державна установа «Тернопіль-
ська обласна фітосанітарна лабораторія» (код ЄДРПОУ 38480210).

Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: вул. Текстиль-
на, 6, м. Тернопіль, 46010, тел. (0352) 25-87-39.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 19 червня 2020 року. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації 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 
(із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону без умов – 2514,14 грн (дві тисячі п'ятсот чотирнадцять грн 
14 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – 1257,07 грн (одна тисяча двісті 
п’ятдесят сім грн 07 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 1257,07 грн (одна тисяча двісті 
п’ятдесят сім грн 07 коп.).

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону без умов – 251,41 грн (двісті п’ятдесят одна гривня 41 ко-

пійка); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 125,71 грн (сто двадцять п’ять 

гривень 71 копійка);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 125,71 грн (сто двадцять п’ять 
гривень 71 копійка).

Розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири гривні 60 коп.).
4. Додаткова інформація 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реє-

страційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-
пільській областях

р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-

пільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 
надійшли кошти).

в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in 

Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of 

Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Тернопільська область, Лановецький ра-
йон, м. Ланівці, вул. Українська, 50. ПІБ контактної особи: Панчишин Ганна 
Миколаївна, тел. (0352) 25-87-39.

Найменування організатора аукціону: Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділен-
ня Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях, що знах: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua.

Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: –.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: 

UA-AR-P-2020-04-08-000002-2.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календар-

них днів;
аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 25,14 грн (двадцять п’ять гривень 14 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – 12,57 грн (дванадцять гривень 

57 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 12,57 грн (дванадцять гривень 
57 копійок).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – будівлі операторної з приналежним 
майном, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710, 
розташованого за адресою: 16742, Чернігівська обл., 
Ічнянський район, с. Тростянець, вул. Миру, 14

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  будівля операторної з 
приналежним майном, що не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710.
Місцезнаходження об’єкта: 16742, Чернігівська обл., Ічнянський район, 

с.Тростянець, вул. Миру, 14.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоу-

тримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: 
Будівля операторної колишньої автозаправної станції площею 21,9 м2. 

На даний час не використовується. 
Одноповерхова будівля зі стінами з керамічної цегли, фасад облицьо-

вано керамічною плиткою (частково пошкоджена). Згідно з даними тех-
нічного паспорта – цегляний фундамент, цементна підлога, перекриття – 
залізобетонні плити. Покрівля складається з рулонних матеріалів поверх 
утеплювача та цементної стяжки.

Рік забудови орієнтовно – 1986. Група капітальності – ІІ.
Об’єкт розташований на в’їзді в с. Тростянець, в околичній частині 

населеного пункту. 
До складу об`єкта входить асфальтобетонна площадка. Загальна 

площа земельної ділянки під об’єктом становить 1157 м2, у тому числі: 
асфальтове покриття – 815 м2, площа під клумбою – 305 м2, площа під 
будівлею – 37 м2. Фізичний стан – задовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом 
приватизації не сформована.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на вебсайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2752.
З детальною інформацією та пакетом документів щодо об’єкта мож-

на ознайомитись на сайтах: http://www.privatization.gov.ua, http://www.
vdr.spfu.gov.ua.
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2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 червня 2020 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою ав-
томатично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432. 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із знижен-
ням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аук-
ціоні з умовами: 69 329,81 грн (шістдесят дев’ять тисяч триста двадцять 
дев’ять гривень 81 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 6 932,98 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 34 664,91 грн 
(тридцять чотири тисячі шістсот шістдесят чотири гривні 91 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 3 466,49 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукці-

оні за методом покрокового зниження стартової ціни: 34 664,91 грн 
(тридцять чотири тисячі шістсот шістдесят чотири гривні 91 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 3 466,49 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові 
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 5500,00 грн (п’ять 
тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA518201720343150003
000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 
43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня під-
писання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Реквізити для перерахування операторами електронних май-
данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування 

гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU; 
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майдан-
чиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Міс-
цезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо-
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й 
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, 
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва 
на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, 
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua. 
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 07.05.2020 № 13/266 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

UA-AR-P-2020-01-09-000001-2
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 

ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження старто-
вої ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону з умовами: 693,30 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 346,65 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 346,65 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підклю-

чених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електро-
нних майданчиків можна знайти за посиланням: https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях  
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлової будівлі столової (літ. 1А) загальною 
площею 220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1 – 2) за адресою: 
07527, Київська область, Баришівський район, с. Бзів, 
вул. Свято-Миколаївська, 22, яка під час приватизації 
не увійшла до статутного капіталу КСП ім. Тімірязєва  
(правонаступник СТОВ ім. Леся Сердюка)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Повне найменування об’єкта: h  окреме майно – нежитлова 
будівля столової (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2 зі 
спорудами (огорожа № 1 – 2).
Місцезнаходження об’єкта: 07527, Київська область, Баришівський 

район, с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, 22.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, 

земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась. 

Інформація про балансоутримувача: СТОВ ім. Леся Сердюка (код 
ЄДРПОУ 00857479).

Реєстраційний номер: 22352119.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 253 415,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 126 707,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 126 707,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 25 341,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 670,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 12 670,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заро-

бітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежит-

лової будівлі столової (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2 зі спорудами 
(огорожа № 1 – 2) за адресою: 07527, Київська область, Баришівський 
район, с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, 22, яка під час приватизації не 
увійшла до статутного капіталу КСП ім. Тімірязєва (правонаступник СТОВ 
ім. Леся Сердюка) (далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється від-
повідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для прода-
жу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (із змінами).

2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

3. Покупець Об’єкта малої приватизації зобов’язаний компенсувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта 
оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з 
метою визначення його стартової ціни у розмірі 4 800 (чотири тисячі ві-
сімсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати 
укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172 
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172 
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в 
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 
50; телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38; час роботи: 
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня пере-
рва з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 07.05.2020 № 348.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000082-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 534,15 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 267,08 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 267,08 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – будинку культури (літ. «А»)  
за адресою: Київська область, Макарівський район, 
смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д, який під час приватизації 
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Кодрянський 
склозавод» (код ЄДРПОУ 00480879; припинено)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Повне найменування об’єкта: h  об’єкт незавершеного 
будівництва – будинок культури (літ. «А»).
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Макарівський район, 

смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, 

земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась. 
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 11 %.
Реєстраційний номер: 1812852532227.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 586 600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 293 300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 293 300,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 58 660,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 29 330,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 29 330,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заро-

бітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – будинку культури (літ. «А») за адресою: Київська область, 
Макарівський район, смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д, який під час прива-
тизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Кодрянський склозавод» 
(код ЄДРПОУ 00480879; припинено) (далі – Об’єкт малої приватизації), 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).

2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

3. Покупець Об’єкта малої приватизації зобов’язаний компенсувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта 
оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації, з 
метою визначення його стартової ціни у розмірі 6 200,00 грн (шість тисяч 
двісті гривень 00 копійок) протягом тридцяти календарних днів з дати 
укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

4. Покупець Об’єкта малої приватизації зобов’язаний компенсувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати 
на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням 
технічного паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі 41 901,30 грн 
(сорок одна тисяча дев’ятсот одна гривня 30 копійок) протягом тридцяти 
календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно 
до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172 
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172 
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обме-
жений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: 
Київська область, Макарівський район, смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 07.05.2020 № 349.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000062-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.





9відомості
приватизації

№ 22 (1302) 20 травня 2020 року

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5 866,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 2 933,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 933,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – середня школа за адресою: 
Київська область, смт Ставище, вул. Цимбала Сергія 
(Радянська), 103, балансоутримувачем якого є Департамент 
регіонального розвитку та житлово-комунального 
господарства Київської обласної державної адміністрації  
(код ЄДРПОУ 21467647)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Повне найменування об’єкта:  h об’єкт незавершеного 
будівництва – середня школа.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, смт Ставище, вул. Цим-

бала Сергія (Радянська), 103.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, 

земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась. 
Інформація про балансоутримувача: Департамент регіонального роз-

витку та житлово-комунального господарства Київської обласної держав-
ної адміністрації (код ЄДРПОУ 21467647).

Рівень будівельної готовності: 21 %.
Реєстраційний номер: 1954597432242.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 4 950 084,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 475 042,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 475 042,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 495 008,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 247 504,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 247 504,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заро-

бітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – середня школа за адресою: Київська область, смт Стави-
ще, вул. Цимбала Сергія (Радянська), 103, балансоутримувачем якого є 
Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господар-
ства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 21467647) 
(далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із 
проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою визначення його 
стартової ціни у розмірі 7 150,00 грн (сім тисяч сто п’ятдесят гривень 00 
копійок) протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору 
купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській області) витрати на оплату послуг з проведен-
ня технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта Об’єкта 
малої приватизації у розмірі 50 500,00 грн (п’ятдесят тисяч п’ятсот гри-
вень 00 копійок) протягом тридцяти календарних днів з дати укладення 
договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172 
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172 
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обме-
жений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: 
смт Ставище, вул. Цимбала Сергія (Радянська), 103.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 26.02.2020 № 240.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000052-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 49 500,84 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 24 750,42 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 24 750,42 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності 
незавершеного будівництва – котельні для ЖКГ, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Велика Бурімка» 
(19940, Черкаська обл., Чорнобаївський район, с. Велика 
Бурімка, вул. Зелена, 17)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  котельня для ЖКГ, що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Велика Бурімка».
Місцезнаходження об’єкта: 19940, Черкаська обл., Чорнобаївський 

район, с. Велика Бурімка, вул. Зелена, 17.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва розташо-

ваний в селі Велика Бурімка. Будівництво котельні тривало з 1990 р. до 
1991 р., об’єкт не законсервований, будівельна готовність – 58 %. Фун-
дамент – бетонні блоки; стіни, перегородки  цегляні; перекриття  залізо-
бетонні; покрівля – руберойд. Фізичний стан одноповерхової цегляної 
недобудови задовільний, але об’єкт піддається негативному впливу 
природних явищ. 

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за Регіо-
нальним відділенням Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях 07.02.2020, реєстраційний номер 
2029198471251.

Балансоутримувач: ПрАТ «Велика Бурімка» (код за ЄДРПОУ: 00486818). 
Адреса балансоутримувача: 19940, Черкаська область, Чорнобаївський 
район, с. Велика Бурімка, вул. Зелена, 14.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт незавершеного будівни-
цтва розташований на земельній ділянці сільськогосподарського при-
значення площею 1,8664 га, яка перебуває в оренді ПрАТ «Велика Бу-
рімка» (договір оренди діє з 06.07.2017 до 31.12.2026); кадастровий но-
мер 7125181200:02:000:0114. Окремо під об’єкт приватизації земельна 
ділянка не виділена.
2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Аукціон в електронній формі буде проведено 12 червня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні та закритих цінових пропозицій. 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. 

Не допускається сплата гарантійного та реєстраційного внесків шля-
хом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного 
майданчика через касу відділення банку. 

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків. 

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта 

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для: 
аукціону з умовами: 139 135,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни: 69 567,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 69 567,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 13 913,50 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 956,75 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 6 956,75 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 %. 

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації: 
1) подальше призначення та використання об’єкта покупець визна-

чає самостійно;
2) у разі прийняття рішення про розбирання об’єкта (вчинення дій 

щодо розбирання)  покупець зобов’язується розібрати об’єкт незавер-
шеного будівництва та впорядкувати земельну ділянку, у тому числі його 
будівельний майданчик, протягом двох років з моменту підписання акта 
передачі майна.
4. Додаткова інформація 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт: 

в національній валюті: 
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Рахунок: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та про-

ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО: 3007111
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в 
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 
205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок: (0472) 37-26-61. Час ро-
боти управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Контактна особа: 
Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@
spfu.gov.ua, телефон для довідок: (0472) 37-26-61.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме вне-
сенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, 
встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та 
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата 
за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного 
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом при-
ватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній 
торговій системі. 
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях від 08.05.2020 № 00297-О (протокол № 2 від 
08.05.2020 засідання аукціонної комісії з підготовки до продажу об’єкта 
приватизації). 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000010-1. 
Період між аукціоном: 
аукціон із зниженням стартової ціни – 25 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 25 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 1 391,35 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 695,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій − 695,67 грн. 
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та 
з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях  
про проведення в електронній торговій системі продажу  
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності, окремого 
майна – напівпричіп МАЗ 93802, рік випуску – 1993, колір – 
зелений, номер шасі ХТМ93802N0000613 (місцезнаходження 
об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  напівпричіп МАЗ 93802, рік випуску – 1993, 
колір – зелений, номер шасі ХТМ93802N0000613.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промис-

лова, 13.
Відомості про об’єкт: бортовий напівпричіп МАЗ 93802, рік випуску – 

1993, колір – зелений, номер шасі ХТМ93802N0000613, маса без наван-
таження – 4 700 кг, розукомплектований, не придатний до експлуатації, 
не на ходу, має корозію металевих частин кузова та бортів, пошкоджені 
стійки боковин кузова. 

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою в 
особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чер-
каській області, номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: 
СХЕ 059886, дата реєстрації: 20.09.2019

Балансоутримувач – відсутній.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Аукціон в електронній формі буде проведено 16 червня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично. 

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018  
№ 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні та закритих цінових пропозицій. 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 
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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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. 

Не допускається сплата гарантійного та реєстраційного внесків шля-
хом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного 
майданчика через касу відділення банку. 

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків. 

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта 

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для: 
аукціону з умовами: 34 770,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни: 17 385,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 17 385,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 3 477,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 738,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 738,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 %. 

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації: 
1) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний сплатити вартість послуг 
суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації, 
крім єдиного (цілісного) майнового комплексу, пакета акцій, частки, паю 
від 08.11.2019 № 09-ПР) в сумі 989,00 грн на розрахунковий рахунок IBA
N UA518201720343150003000140075 в Державній казначейській службі 
України, м. Київ, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код за 
ЄДРПОУ 43173325;

2) покупець повинен здійснити державну реєстрацію транспортного 
засобу в установленому законом порядку (у строк встановлений чинним 
законодавством) та сплатити всі необхідні платежі для таких дій відповід-
но до вимог чинного законодавства України.
4. Додаткова інформація 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт: 

в національній валюті: 
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Рахунок: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та про-

ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в 
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевчен-
ка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок: (0472) 37-26-61. Час 
роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Контактна особа: 
Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@
spfu.gov.ua, телефон для довідок: (0472) 37-26-61.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме вне-
сенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукці-
ону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майдан-
чика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 432 (зі змі-
нами). Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем 
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування 
органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в 
електронній торговій системі.

Інші відомості: передача об’єкта приватизації буде здійснена за місцем 
його знаходження. Всі матеріальні витрати необхідні для його транспорту-
вання, переміщення, буксирування тощо покладаються на покупця.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях від 08.05.2020 № 00298-О (протокол № 3 від 
08.05.2020 засідання аукціонної комісії з підготовки до продажу об’єкта 
приватизації). 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-09-19-000008-1. 
Період між аукціоном: 
аукціон із зниженням стартової ціни – 21 календарний день від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 21 календарний день від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 347,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 173,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 173,85 грн. 

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та 
з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях  
про проведення в електронній торговій системі продажу  
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності, окремого 
майна – автомобіля ЗІЛ 431410 (6000), рік випуску – 1992, 
колір – синій, номер шасі 3265378 (місцезнаходження об’єкта: 
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13)

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Назва об’єкта: h  автомобіль ЗІЛ 431410 (6000), рік випуску – 
1992, колір – синій, номер шасі 3265378.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промис-

лова, 13.
Відомості про об’єкт: вантажний автомобіль ЗІЛ 431410 (6000), рік 

випуску – 1992, колір – синій, номер шасі 3265378, номер двигуна 028790, 
тип кузова – бортовий загальний, об’єм двигуна – 6 000 см3, маса без 
навантаження – 3 600 кг, розукомплектований, пошкоджена панель жор-
сткості підлоги кузова, кабіни, рами, наявне пошкодження стояків боковин 
кузова. Автомобіль потребує капітального ремонту. 

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою в 
особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чер-
каській області, номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: 
СХЕ 059881, дата реєстрації: 20.09.2019.

Балансоутримувач – відсутній.
2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Аукціон в електронній формі буде проведено 19 червня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично. 

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами). 

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні та закритих цінових пропозицій. 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 
19.30 до 20.30 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. 

Не допускається сплата гарантійного та реєстраційного внесків шля-
хом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного 
майданчика через касу відділення банку. 

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків. 

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта 

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для: 
аукціону з умовами: 43 780,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни: 21 890,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 21 890,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 4 378,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 189,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 189,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 %. 

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації: 
1) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний сплатити вартість послуг 
суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації, 
крім єдиного (цілісного) майнового комплексу, пакета акцій, частки, паю 
від 08.11.2019 № 14-ПР) в сумі 989,00 грн на розрахунковий рахунок IBA
N UA518201720343150003000140075 в Державній казначейській службі 
України, м. Київ, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код за 
ЄДРПОУ 43173325;

2) покупець повинен здійснити державну реєстрацію транспортного 
засобу в установленому законом порядку (у строк встановлений чинним 
законодавством) та сплатити всі необхідні платежі для таких дій, відпо-
відно до вимог чинного законодавства України.
4. Додаткова інформація 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт: 

в національній валюті: 
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Рахунок: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та про-

ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 

Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в 
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 
205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час робо-
ти управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Контактна особа: 
Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@
spfu.gov.ua, телефон для довідок: (0472) 37-26-61.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме вне-
сенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукці-
ону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майдан-
чика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 432 (зі змі-
нами). Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем 
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування 
органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в 
електронній торговій системі.

Інші відомості: передача об’єкта приватизації буде здійснена за 
місцем його знаходження. Всі матеріальні витрати необхідні для його 
транспортування, переміщення, буксирування тощо, покладаються на 
покупця.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях від 08 травня 2020 року № 00296-О (протокол № 3 
від 08 травня 2020 року засідання аукціонної комісії з підготовки до про-
дажу об’єкта приватизації). 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-09-19-000003-2. 
Період між аукціоном: 
аукціон із зниженням стартової ціни – 21 календарний день від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 21 календарний день від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 437,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 218,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 218,90 грн. 
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та 
з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – нежитлової будівлі з господарськими 
будівлями та спорудами у складі: будинок А загальною 
площею 257,2 м2; прибудова а загальною площею 6,4 м2; 
прибудова а1 загальною площею 27,0 м2; ґанок а2; 
колодязь К, розташованого за адресою: Чернігівська обл., 
Бобровицький р-н, с. Кобижча, вул. Кашталянівка, 1, що 
перебуває на балансі Бобровицької районної державної 
лікарні ветеринарної медицини

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
з господарськими будівлями та спорудами у складі: будинок А 
загальною площею 257,2 м2; прибудова а загальною площею 
6,4 м2; прибудова а1 загальною площею 27,0 м2; ґанок а2; 
колодязь К.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Ко-

бижча, вул. Кашталянівка, 1.
Найменування балансоутримувача: Бобровицька районна державна 

лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 17400, Чер-

нігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 4, тел. (04632) 21198, 
e-mail: bb@vetmed.gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта (загальна 
площа 290,6 м2) входять: будинок загальною площею 257,2 м2; прибу-
дова загальною площею 6,4 м2; прибудова загальною площею 27,0 м2; 
ґанок; колодязь. Будинок – одноповерхова будівля 1959 року побудови 
з дерев’яними стінами, облицьованими цеглою з вапняним фарбуван-
ням. Перекриття – дерев’яні, дах – з азбофанери, перегородки – дерев'яні 
поштукатурені. Первісне призначення – ветеринарна лікарня, в якій час-
тина приміщень була призначена для адміністративного використання 
(лікарня), а частина – для утримання тварин (ізолятор). Таким чином, 
будинок А складається з двох функціонально різних частин: адмінбудів-
лі, до якої прибудовані два тамбури (прибудова а) з ґанком, та ізолятора 
для тварин, до якого прибудована прибудова а1, яка має окремий вхід від 
інших приміщень ізолятору. Адмінприміщення використовуються частко-
во для розміщення ветеринарної служби, приміщення ізолятору вільні від 
використання. Опалення – пічне, електропостачання – централізоване, 
інші інженерні мережі відсутні первісно. Колодязь – заглиблена споруда 
діаметром 1 м із залізобетонних кілець, не функціонує.

Об’єкт знаходиться в селі Кобижча Бобровицького району – одне з 
найбільших сіл в Україні з населенням 3440 жителів; розташований в се-
рединній частині населеного пункту біля дороги, поруч  автобусна зупинка 
та стадіон, до контори сільської ради – 300 м.

Відомості про земельну ділянку: площа: 0,2873 га, кадастровий 
номер: 7420684000:01:000:2080, цільове призначення: для обслуговуван-
ня адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд, адреса: 
вул. Кашталянівка, 1, с. Кобижча, Бобровицький р-н.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на вебсайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2751.
З детальною інформацією та пакетом документів щодо об’єкта можна 

ознайомитись на сайтах: privatization.gov.ua, vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 червня 2020 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою ав-
томатично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432. 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із знижен-
ням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аук-
ціоні з умовами: 119 435,44 грн (сто дев’ятнадцять тисяч чотириста 
тридцять п’ять грн 44 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 11 943,54 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 59 717,72 грн 
(п’ятдесят дев'ять тисяч сімсот сімнадцять грн 72 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 5 971,77 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукці-

оні за методом покрокового зниження стартової ціни: 59 717,72 грн 
(п’ятдесят дев'ять тисяч сімсот сімнадцять грн 72 коп.);

Розмір гарантійного внеску: 5 971,77 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошо-
ві кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 5 500 грн (п’ять 
тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA518201720343150003
000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 
43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня під-
писання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Реквізити для перерахування операторами електронних май-
данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування 

гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU; 
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майдан-
чиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Міс-
цезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо-
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й 
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, 
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва 
на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, 
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua. 
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 12.05.2020 № 13/274 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

UA-AR-P-2020-01-08-000022-2.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням старто-

вої ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календар-
них днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону з умовами: 1 194,35 грн. 
для аукціону із зниженням стартової ціни: 597,18 грн. 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 597,18 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів елек-
тронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – будівлі машинного відділення (разом 
зі складовою частиною об`єкта нерухомого майна – 
технологічною каналізацією), що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 
03362710, розташованого за адресою: 17200, Чернігівська 
обл., смт Талалаївка, вул. Комунальна (вул. Ватутіна), 2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації:  h будівля машинного 
відділення (разом зі складовою частиною об’єкта нерухомого 
майна – технологічною каналізацією), що не увійшла 
до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт»,  
код за ЄДРПОУ 03362710.
Місцезнаходження об’єкта: 17200, Чернігівська обл., смт Талалаївка, 

вул. Комунальна (вул. Ватутіна), 2.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоу-

тримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: 
Будівля машинного відділення площею 62 м2. Первісне призначен-

ня – насосна станція.
Одноповерхова будівля, стіни – з керамічної цегли, зовні з вапняним 

фарбуванням. Перекриття – залізобетонні блоки, покрівля – руберойд. 
Перегородки – цегляні, поштукатурені. Цегляний фундамент, цементна 
підлога. Двері дерев’яні, дощаті, масляне фарбування, віконні блоки – 
дерев’яні, остеклення – часткове.

Інженерні мережі (електропостачання) не функціонують, відключені 
від джерел постачання.

Складовою частиною об`єкта нерухомого майна є технологічна ка-
налізація.

До складу технологічної каналізації входять: приямки земляні, труби 
металеві та колодязь залізобетонний для резервуарних парків розміром 
1,2м х 1,8м. За первісним призначенням – це система трубопроводів для 

зливу нафтопродуктів з залізничних цистерн. Частина труб, які розташо-
вані на поверхні, відсутня.

Згідно з даними технічних паспортів на будівлю та технологічну кана-
лізацію ступінь зносу становить 60 %.

Об’єкт розташований на закритій території колишньої нафтобази ВАТ 
«Чернігівнафтопродукт», на околичній частині селища, на виїзді з селища 
в напрямі м. Бахмач. Відстань до центра селища – 2,0 км, до залізничної 
станції – 1,0 км.

Протягом останніх років не використовується.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом 

приватизації не сформована.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на вебсайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2754.
З детальною інформацією та пакетом документів щодо об’єкта мож-

на ознайомитись на сайтах: http://www.privatization.gov.ua, http://www.
vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 червня 2020 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою ав-
томатично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432. 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із знижен-
ням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електро-
нного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аук-
ціоні з умовами: 85 274,63 грн (вісімдесят п’ять тисяч двісті сімдесят 
чотири гривні 63 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 8 527,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аук-

ціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 42 637,32 грн (со-
рок дві тисячі шістсот тридцять сім гривень 32 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 4 263,73 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аук-

ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 42 637,32 
грн (сорок дві тисячі шістсот тридцять сім гривень 32 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 4 263,73 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові 
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 5500,00 грн (п’ять 
тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA518201720343150003
000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 
43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня під-
писання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Реквізити для перерахування операторами електронних май-
данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування 

гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU; 
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних май-
данчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Міс-
цезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо-
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й 
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. 

Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до 13.48. Кон-
тактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302, e-mail: 
morochko_74@spfu.gov.ua. 
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 12.05.2020 № 13/275 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

UA-AR-P-2020-01-08-000025-2.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням старто-

вої ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календар-
них днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону з умовами: 852,75 грн. 
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 426,38 грн.
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 426,38 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підклю-

чених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електро-
нних майданчиків можна знайти за посиланням: https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
адміністративної будівлі (А-1) загальною площею 203,9 м2  
за адресою: Волинська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище, 
вул. Незалежності, 40

1. Інформація про об’єкт малої приватизації

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: h  
адміністративна будівля (А-1) загальною площею 203,9 м2 
за адресою: Волинська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище, 
вул. Незалежності, 40.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики 

у Волинській області за адресою: вул. Шопена, 12, м. Луцьк, тел. (0332) 
78-56-70.

Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації:

об’єкт приватизації – адміністративна будівля площею 203,9 м2. Будів-
ля одноповерхова. Рік побудови – до 1939. Площа забудови – 184,1 м2. 
Фундамент цегляний, стіни цегляні, перегородки цегляні, перекриття 
дерев’яне, підлога – ДВП по дощатій основі, покрівля – 2-схила із азбес-
тоцементних листів, вікна, двері – дерев’яні. Наявний водопровід, каналі-
зація, електропостачання, опалення газовими конвекторами.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,0376 
га, кадастровий номер земельної ділянки: 0724510100:01:005:0186, ці-
льове призначення – для обслуговування адміністративного приміщення, 
земельна ділянка надана в постійне користування Головному управлінню 
статистики у Волинській області.
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 18 червня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою систе-
мою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня прове-
дення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні – 170447,10 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 85223,55 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 85223,55 грн;
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні – 17044,71 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 8522,36 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 8522,36 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація

Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, 
відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та про-
ведення розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування ре-
єстраційного внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розра-

хунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 30 днів 

з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна 
здійснити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.00, в 
п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час ро-
боти служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській об-
ластях за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 
9, тел.: (0332) 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 
до 15.45. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 
24-00-57, адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.

Адреса вебсайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях від 08.05.2020 № 121.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-03-05-000007-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні – 1704,47 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 852,24 грн;
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продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій – 852,24 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – комплексу 
будівель і споруд бази відпочинку у складі: спальний корпус 
№ 1 загальною площею 52,7 м2; спальний корпус № 2 
загальною площею 50,5 м2; спальний корпус № 3 загальною 
площею 52,5 м2; спальний корпус № 4-модуль загальною 
площею 252,7 м2; адміністративно-побутовий корпус № 5 
загальною площею 294,1 м2; гараж-прохідна загальною 
площею 104,9 м2; господарське приміщення № 6 загальною 
площею 51,5 м2; артезіанська свердловина з насосною 
станцією № 8 загальною площею 4,8 м2; водонапірна 
башня № 9 загальною площею 1,8 м2; овочесховище 
№ 10 загальною площею 29,9 м2; вбиральня № 11 
загальною площею 7,2 м2 за адресою: Волинська область, 
Старовижівський район, с. Буцинь, Пісочне урочище, 76

1. Інформація про об’єкт малої приватизації

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: h  
комплекс будівель і споруд бази відпочинку у складі: спальний 
корпус № 1 загальною площею 52,7 м2; спальний корпус № 2 
загальною площею 50,5 м2; спальний корпус № 3 загальною 
площею 52,5 м2; спальний корпус № 4-модуль загальною 
площею 252,7 м2; адміністративно-побутовий корпус № 5 
загальною площею 294,1 м2; гараж-прохідна загальною 
площею 104,9 м2; господарське приміщення № 6 загальною 
площею 51,5 м2; артезіанська свердловина з насосною 
станцією № 8 загальною площею 4,8 м2; водонапірна башня 
№ 9 загальною площею 1,8 м2; овочесховище № 10 загальною 
площею 29,9 м2; вбиральня № 11 загальною площею 7,2 м2 
за адресою: Волинська область, Старовижівський район, 
с. Буцинь, Пісочне урочище, 76.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Національний банк України за 

адресою: вул. Інститутська, 9, м. Київ, тел. (044) 253-38-22.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
Об’єкт приватизації: спальні корпуси № 1, 2, 3: один поверх, бе-

тонний фундамент, стіни дерев’яні, перекриття – дерев’яні балки з під-
шивкою, підлога дерев’яна, оздоблення – штукатурка. Спальний корпус 
№ 4-модуль та адміністративно-побутовий корпус № 5: два поверхи, 
бетонний фундамент, стіни – цегла, з/бетонне перекриття, підлога 
дерев’яна. Гараж-прохідна: бетонний фундамент, стіни – цегла, з/бе-
тонне перекриття, бетонна підлога. Господарське приміщення: бетонна 
підлога, стіни дерев’яні. Артезіанська свердловина: бетонний фундамент, 
з/бетонне перекриття, покрівля рулонна. Водонапірна башня: бетонний 
фундамент, металеві стіни. Вбиральня: бетонний фундамент, цегляні сті-
ни, з/бетонне перекриття.

Відомості про земельні ділянки, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельні ділянки площею 0,6000 га розташовані на території 
Поліської сільської ради та площею 1,4600 га на території Буцинської сіль-
ської ради Старовижівського району Волинської області. Цільове призна-
чення земельних ділянок: для обслуговування будівель оздоровчого при-
значення. Кадастрові номери земельних ділянок 0725084000:04:000:0016 
та 0725080500:05:000:9988.

Інформація про особу, якій земельні ділянки належать на праві влас-
ності або на праві користування: земельні ділянки належать на праві влас-
ності Національному банку України.
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 18 червня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою систе-
мою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня прове-
дення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації, об’єкта соціально-культурного при-
значення – комплексу будівель і споруд бази відпочинку у складі: спальний 
корпус № 1 загальною площею 52,7 м2; спальний корпус № 2 загальною 
площею 50,5 м2; спальний корпус № 3 загальною площею 52,5 м2; спаль-
ний корпус № 4-модуль загальною площею 252,7 м2; адміністративно-
побутовий корпус № 5 загальною площею 294,1 м2; гараж-прохідна 
загальною площею 104,9 м2; господарське приміщення № 6 загальною 
площею 51,5 м2; артезіанська свердловина з насосною станцією № 8 
загальною площею 4,8 м2; водонапірна башня № 9 загальною площею 
1,8 м2; овочесховище № 10 загальною площею 29,9 м2; вбиральня № 11 
загальною площею 7,2 м2 за адресою: Волинська область, Старовижів-
ський район, с. Буцинь, Пісочне урочище, 76 здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» (далі – Закон) та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432.

Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим 
пунктом 1 статті 8 Закону.

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні – 5273310 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2636655 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2636655 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні – 527331 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 263665,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 263665,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
можливість перепрофілювання об’єкта;
протягом 30 календарних днів з моменту посвідчення договору купівлі-

продажу відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготов-
кою об’єкта приватизації до продажу, зокрема витрати на проведення не-
залежної оцінки майна у сумі 4320,00 грн (чотири тисячі триста двадцять 
грн 00 коп.) без ПДВ.
4. Додаткова інформація

Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, 
відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та про-
ведення розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування ре-
єстраційного внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6

МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
РахунокUA868201720355269001000157855 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розра-

хунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 30 днів 

з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна 
здійснити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.00, в 
п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Відповідальна особа – Стовбун Євген Євге-
нович (044) 521-87-17.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час ро-
боти служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській об-
ластях, за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 
9, тел.: (0332) 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 
до 15.45. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 
24-00-57, адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.

Адреса вебсайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях від 08.05.2020 № 120.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-04-11-000003-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні – 52733,10 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 26366,55 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 26366,55 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/. 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
в електронній торговій системі продажу на аукціоні без умов 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража 
загальною площею 25,8 м2, що знаходиться за адресою: 
Полтавська обл., м. Миргород, вул. Сорочинська, 119, 
гараж 2 та перебуває на балансі Північно-Східного офіса 
Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 40478572)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  гараж.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Со-

рочинська, 119, гараж 2.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): капітальний гараж 1981 року побудови, 
загальною площею 25,8 м2, що знаходиться в гаражному боксі.

Елементи будівлі: стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття 
дерев’яні, підлога – бетон, фундамент бутовий, ворота дерев’яні. У на-
явності є оглядова яма.

Інженерні комунікації: електропостачання відрізане, опалення, водо-
постачання та водовідведення – відсутні.

Функціональне використання та умови користування: об’єкт не вико-
ристовується за своїм функціональним призначенням.

Право власності: зареєстровано за державою Україна в особі Держав-
ної аудиторської служби України 21.04.2017 за № 20195555.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка площею 0,0032 га, на якій розташо-
ваний об’єкт, належить Північно-Східному офісу Держаудитслужби на 
праві постійного користування земельною ділянкою згідно з Держав-
ним актом на право постійного користування земельною ділянкою від 
26.12.2011, серія ЯЯ №228682. Кадастровий номер земельної ділянки: 
5310900000:50:016:0101. Цільове призначення земельної ділянки – для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та міс-
цевого самоврядування.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезна-
ходження і контактні дані): Північно-Східний офіс Держаудитслужби (код 
за ЄДРПОУ 40478572) за адресою: 61022, м. Харків, мкр-н Свободи, 5, 
Держпром, 4-й під., 10-й пов., (057) 705-11-07.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 15 червня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – гаража загальною площею 25,8 м2, що 
знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Сорочинська, 
119, гараж 2, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення елек-
тронних 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 державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 90,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 45,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 45,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 9,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу: аукціон без умов.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Со-
рочинська, 119, гараж 2.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Управління Північно-Сідного офіса 
Держаудитслужби в Полтавській області, що знаходиться за адресою: 
36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 1, начальник управління – Салогуб 
Ірина Іванівна, тел. (0532) 56-98-55.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полта-
ва вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів» 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 07.05.2020 № 618.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-03-23-000004-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 27 (двад-

цять сім) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
27 (двадцять сім) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 0,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 0,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 0,45 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення в 
електронній торговій системі продажу на аукціоні без умов 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі (гараж) загальною площею 32,3 м2, що знаходиться 
за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків, 
вул. Першотравнева, 1а та перебуває на балансі Північно-
Східного офіса Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 40478572)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h нежитлова будівля (гараж).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зінь-

ків, вул. Першотравнева, 1а.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): капітальний гараж 1972 року побудови, за-
гальною площею 32,3 м2, що знаходиться в одноповерховій будівлі.

Елементи будівлі: стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття 
дерев’яні, підлога земляна, фундамент – цегла, ворота дерев’яні. У на-
явності є оглядова яма.

Інженерні комунікації: електропостачання – відрізане, опалення, водо-
постачання та водовідведення – відсутні.

Функціональне використання та умови користування: об’єкт не вико-
ристовується за своїм функціональним призначенням.

Право власності: зареєстровано за державою Україна в особі Держав-
ної аудиторської служби України 19.04.2017 за № 20079747.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: зе-
мельна ділянка площею 0,0086 га, на якій розташований об’єкт, належить 
Північно-Східному офісу Держаудитслужби на праві постійного користу-
вання земельною ділянкою згідно з Державним актом на право постійно-
го користування земельною ділянкою від 05.11.2010 серія ЯЯ № 228021. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 5321310100:50:011:0057. Цільове 
призначення земельної ділянки – для земель державного управління та 
місцевого самоврядування.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезна-
ходження і контактні дані): Північно-Східний офіс Держаудитслужби (код 
за ЄДРПОУ 40478572) за адресою: 61022, м. Харків, мкр-н Свободи, 5, 
Держпром, 4-й під., 10-й пов., (057) 705-11-07.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 15 червня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – нежитлової будівлі (гараж) загальною 
площею 32,3 м2, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Зіньків-
ський р-н., м. Зіньків, вул. Першотравнева, 1а, 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, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 240,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 120,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 120,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 24,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 12,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу: аукціон без умов.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зінь-
ків, вул. Першотравнева, 1а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Управління Північно-Сідного офіса 
Держаудитслужби в Полтавській області, що знаходиться за адресою: 
36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 1, начальник управління – Салогуб 
Ірина Іванівна, тел. (0532) 56-98-55.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полта-
ва вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів» 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 07.05.2020 № 619.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-03-23-000006-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 27 (двад-

цять сім) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
27 (двадцять сім) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1,20 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення  
в електронній торговій системі продажу на аукціоні  
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
громадської будівлі (офіс), літ. ОБ-1, загальною площею 
327,4 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, 
вул. Харчовиків, 6, балансоутримувач – КП «Полтавський 
м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00424214)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  громадська будівля (офіс), літ. ОБ-1, загальною 
площею 327,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Хар-

човиків, 6.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): громадська будівля (офіс), літ. ОБ-1 – це 
нежитловий окремо розташований одноповерховий будинок загальною 
площею 327,4 м2, що складається з приміщень № 1-27.

Об’єкт розташований в серединній частині міста Полтава на відстані: 
6 км – від центру міста, 6,3 км – від міжміського автовокзалу, 2,0 км – від 
залізничного вокзалу «Полтава-Київська», 11 км – від аеропорту, 0,6 км – 
від основних транспортних магістралей (вул. Маршала Бірюзова) та зна-
ходиться в промисловій зоні на території Полтавського м’ясокомбінату.

Будівля має зручну пішохідну та транспортну доступність. Поруч зна-
ходяться будівлі і споруди м’ясокомбінату, СТО, оптові бази, магазин, за-
лізничний вокзал, пожежна частина, управління ВДВС, ТОВ «Демітекс», 
дитячий садок, АТП тощо.

Елементи будівлі: фундамент стрічковий бетонний, стіни цегляні, пе-
регородки цегляні, покрівля азбестоцементна (згідно з технічним пас-
портом – рулонна), перекриття дерев’яні, підлога дощата. Вікна дерев’яні 
(частково демонтовані), двері: вхідні – металеві, міжкімнатні – дерев’яні 
(частково демонтовані). Інженерні комунікації – відсутні.

Фактичний стан об’єкта задовільний, потребує капітального віднов-
лення. Функціональне використання та умови користування: об’єкт не 
використовується за своїм функціональним призначенням.

Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Полтавській області 
26.02.2016 за № 13686088.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної влас-
ності, не відводилася, встановлення меж в натурі (на місцевості) не викону-
валося. Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Обтяження 
прав на земельну ділянку не зареєстроване. Документи, що посвідчують 
право власності або користування на земельну ділянку, відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: будівля 
орендується ФОП Шліховим Сергієм Олексійовичем згідно з договором 
оренди від 12.05.2005 № 05/05-с. Договір діє до 14.11.2021 включно.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнахо-
дження і контактні дані): КП «Полтавський м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 
00424214) за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Харчовиків, 6. Балансоу-
тримувач перебуває в стадії ліквідації, не здійснює господарської діяль-
ності, контактні телефони відсутні.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 10 червня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта окремого майна – громадської будівлі (офіс), 
літ. ОБ-1, загальною площею 327,4 м2 за адресою: Полтавська обл., 
м. Полтава, вул. Харчовиків, 6 здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 522 900,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 261 450,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 261 450,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 52 290,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 26 145,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 26 145,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечення компенсації коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в до-
говорі купівлі-продажу, в розмірі 5197,00 грн (п’ять тисяч сто дев’яносто 
сім грн 00 коп.) в місячний термін після підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: №UA143314010000025208054200063 (USD),
№UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Хар-
човиків, 6.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Шеліхов Сергій Олексійович, тел. 
(050) 563-86-46.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях (далі – 
Регіональне відділення), адреса місця знаходження: м. Полтава, вул. Не-
бесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів»: 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 08 травня 2020 року № 628.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-07-16-000004-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 22 (двад-

цять два) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
22 (двадцять два) дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5 229,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 614,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 614,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.





14 відомості
приватизації

№ 22 (1302)20 травня 2020 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
в електронній торговій системі продажу на аукціоні з 
умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
побутового корпусу, літ. ТС-ІІ, загальною площею 705,3 м2 
за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, 
балансоутримувач – КП «Полтавський м’ясокомбінат»  
(код за ЄДРПОУ 00424214) 

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  побутовий корпус, літ. ТС-ІІ, загальною  
площею 705,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Хар-

човиків, 6.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): побутовий корпус, літ. ТС-ІІ, – це нежитлова 
двоповерхова будівля загальною площею 705,3 м2.

Об’єкт розташований в серединній частині міста в межах Київського 
району, в промисловій зоні – безпосередньо на території КП «Полтавський 
м’ясокомбінат», на відстані близько 1,0 км від центра міста.

В минулому приміщення першого поверху об’єкта використовувались 
під банний комплекс підприємства, а другий – під спортзал. Будівля має 
окремий вхід/вихід, під’їзд до будівлі здійснюється з вулиці Харчовиків по 
асфальтованій дорозі через територію м’ясокомбінату.

Елементи будівлі: фундамент бетонний, стіни цегляні, перегородки 
цегляні, покрівля рулонна, перекриття – з/б плити, сходи – з/б, підлога: 
бетонна, керамічна плитка, дощата, лінолеум. Вікна та двері – наявні.

Інженерні комунікації: опалення – водяне (не функціонує), вентиляція – 
природна. Електропостачання, водопостачання та водовідведення – на-
явні, але не функціонують. Газопостачання – відсутнє. Фактичний стан 
об’єкта – задовільний, потребує капітального відновлення.

Функціональне використання та умови користування – об’єкт не ви-
користовується за своїм функціональним призначенням.

Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Полтавській області 
24.02.2016 за № 13498401.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної влас-
ності, не відводилася, встановлення меж в натурі (на місцевості) не викону-
валося. Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Обтяження 
прав на земельну ділянку не зареєстроване. Документи, що посвідчують 
право власності або користування на земельну ділянку відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнахо-
дження і контактні дані): КП «Полтавський м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 
00424214) за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Харчовиків, 6. Балансоу-
тримувач перебуває в стадії ліквідації та не здійснює господарську діяль-
ність, контактні телефони відсутні.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 10 червня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта окремого майна – побутового корпусу, літ. ТС-
ІІ, загальною площею 705,3 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, 
вул. Харчовиків, 6 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року №432, зі змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 1 388 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 694 000,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 694 000,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 138 800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 69 400,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 69 400,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечення компенсації коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі 
купівлі-продажу, в розмірі 3170,00 грн (три тисячі сто сімдесят грн 00 коп.) 
в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Хар-
човиків, 6. ПІБ контактної особи на об’єкті: Вельбот Юлія Павлівна, тел. 
(050) 305-38-34.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях (далі – 
Регіональне відділення), адреса місця знаходження: м. Полтава вул. Не-
бесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів»: 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 08 травня 2020 року № 627.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-07-16-000005-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 22 (двад-

цять два) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
22 (двадцять два) дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 13 880,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 940,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 6 940,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення в 
електронній торговій системі продажу на аукціоні  
з умовами об’єкта державної власності малої приватизації – 
окремого майна – газобалонного складу, що розташований 
за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі, 
вул. Фруктова, 2є та перебуває на балансі СВК «Перемога» 
(код за ЄДРПОУ 05423113)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  газобалонний склад загальною  
площею 66,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Кле-

пачі, вул. Фруктова, 2є.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): одноповерхова будівля із цегли загальною 
площею 66,3 м2 за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі, 
вул. Фруктова, 2є. Будівля розташована в середній зоні села, навколишня 
забудова представлена виробничими будівлями та автопарком СВК «Пе-
ремога». Елементи будівлі: фундамент – бутов. щебінь, стіни – цегла, по-
крівля – азбестоцементні листи, перекриття – дерево, підлога – асфальт. 
Інженерне обладнання відсутнє. За призначенням не використовується. 
Фактичний стан об’єкта задовільний.

Функціональне використання та умови користування: об’єкт не вико-
ристовується за своїм функціональним призначенням. Можливе подальше 
використання покупець визначає самостійно.

Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях 15.04.2020 за № 36278603.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної влас-
ності, не відводилася, встановлення меж в натурі (на місцевості) не викону-
валося. Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Обтяження 
прав на земельну ділянку не зареєстроване. Документи, що посвідчують 
право власності або користування на земельну ділянку, відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезна-
ходження і контактні дані): СВК «Перемога» (код за ЄДРПОУ 05423113), 
розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Кле-
пачі, вул. Перемоги, 6. Телефони для довідок: (05362) 9-53-35, 9-53-43, 
3-25-56.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 11 червня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 

зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта державної власності малої приватизації окремого 
майна – газобалонного складу, що розташований за адресою: Полтав-
ська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі, вул. Фруктова, 2є, здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для про-
дажу 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 державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 65613,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 32806,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 32806,50 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 6561,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3280,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3280,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в до-
говорі купівлі-продажу, в розмірі 4490,00 грн (чотири тисячі чотириста 
дев’яносто грн 00 коп.) в місячний термін після підписання договору 
купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Кле-
пачі, вул. Фруктова, 2є. ПІБ контактної особи на об’єкті: Гордієнко Валерій 
Іванович, тел. (096) 307-14-67.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полта-
ва вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів»: 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 07 травня 2020 року № 620.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000017-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 23 (двад-

цять три) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
23 (двадцять три) дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 656,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 328,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 328,07 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення  
в електронній торговій системі продажу на аукціоні з 
умовами об’єкта державної власності малої приватизації – 
окремого майна – нежитлової будівлі колишньої лазні, що 
розташована за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький 
р-н, с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а, балансоутримувач відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  нежитлова будівля колишньої лазні.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, 

с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): одноповерхова будівля загальною площею 
129,2 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький 
р-н, с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а. Згідно з архітектурно-планувальним 
рішенням будівля розташована в середині зоні села Пришиб Кременчуць-
кого району Полтавської області. Окремий вхід в приміщення наявний. За 
призначенням не використовується. 1966 р. побудови. Район забудови 
характеризується соціально-побутовою інфраструктурою низького рівня. У 
пішохідній доступності знаходиться приватна житлова забудова. Підходи і 
під’їзди до будівлі знаходяться в задовільному стані. Покриття замощення 
асфальтоване і має вибоїни і тріщини. Елементи будівлі: фундамент – з/б 
блоки, стіни – цегла, ракушняк, перекриття – з/б плити, підлога бетонна. 
Інженерне обладнання відсутнє. Фактичний стан об’єкта задовільний.

Функціональне використання та умови користування – об’єкт не вико-
ристовується за своїм функціональним призначенням. Можливе подальше 
використання покупець визначає самостійно.

Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях 31.03.2020 за № 36141230.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної влас-
ності не відводилася, встановлення меж в натурі (на місцевості) не викону-
валося. Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Обтяження 
прав на земельну ділянку не зареєстроване. Документи, що посвідчують 
право власності або користування на земельну ділянку, відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнахо-
дження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 11 червня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта державної власності малої приватизації окре-
мого майна – нежитлової будівлі колишньої лазні, що розташована за 
адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Гагаріна, 
23а, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аук-
ціонів 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 державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 27500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13750,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 13750,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 2750,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1375,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1375,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в догово-
рі купівлі-продажу, в розмірі 4500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот грн 00 коп.) 
в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).

Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Полтавській та Сумській областях

Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 
Сотні, 1/23

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, 
с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Городянко Валентина Іванівна, тел. 
(098) 778-72-41.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полта-
ва вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи регіонального відділення: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів»: 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 08 травня 2020 року № 622.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000025-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 23 (двад-

цять три) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
23 (двадцять три) дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 275,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 137,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 137,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення  
в електронній торговій системі продажу на аукціоні  
з умовами об’єкта державної власності малої приватизації – 
окремого майна – складу, що розташований за адресою: 
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дячкове, пров. 
Центральний, 5 та перебуває на балансі ТОВ «ім. Чапаєва» 
(код за ЄДРПОУ 00845878)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  склад.
Місцезнаходження об’єкта: пров. Центральний, 5, с. Дячкове Дикан-

ського району Полтавської області.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): одноповерхова будівля – склад загальною 
площею 312,5 м2. Елементи будівлі: фундаменти – цегла, стіни – цегла, 
шлакобетон, дерев’яні опори, перекриття – дерево, покрівля – шифер, 
підлога відсутня, прорізи дерев’яні. Інженерні комунікації відсутні. Фактич-
ний стан об’єкта незадовільний, експлуатація елементів будівлі можлива 
лише за умови проведення капітального ремонту.

Згідно з архітектурно-планувальним рішенням склад розташований в 
серединній зоні села Дячкове Диканського району Полтавської області.

Район забудови характеризується соціально-побутовою інфраструк-
турою низького рівня.

В пішохідній доступності знаходиться приватна житлова забудова.
Підходи і під’їзди до будівлі знаходяться в задовільному стані. Покриття 

замощення асфальтоване і має вибоїни і тріщини.
Функціональне використання та умови користування: за своїм функ-

ціональним призначенням склад не використовується.
Можливе подальше використання покупець визначає самостійно.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях 15.04.2020 за № 36278397.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації:

земельна ділянка, на якій розташований об’єкт не відводилась, вста-
новлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалося.

Документи, що посвідчують право власності або користування на зе-
мельну ділянку, відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезна-
ходження і контактні дані): ТОВ «ім. Чапаєва» (код за ЄДРПОУ 00845878), 
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва (на даний час не працює).
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 10 червня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація 
об’єкта

Приватизація об’єкта окремого майна – складу, що розташований за 
адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дячкове, пров. Централь-
ний, 5, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватиза-
цію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432, зі змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 70000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 35000,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 35000,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 7000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3500,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в догово-
рі купівлі-продажу, в розмірі 4500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот грн 00 коп.) 
в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дяч-
кове, пров. Центральний, 5.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Негляд Максим Михайлович, тел. 
099-330-23-41.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полта-
ва вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи регіонального відділення: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів»: 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 07 травня 2020 року № 617 .

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000026-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 22 (двад-

цять два) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
22 (двадцять два) дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 350,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 350,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.





16 відомості
приватизації

№ 22 (1302)20 травня 2020 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення  
в електронній торговій системі продажу на аукціоні з 
умовами об’єкта державної власності малої приватизації – 
окремого майна – нежитлової будівлі (продуктовий склад) 
загальною площею 131,4 м2, що розташований  
за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, 
вул. Новоселівська, 1б та перебуває на балансі ТОВ 
«ім. Чапаєва» (код за ЄДРПОУ 00845878)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  нежитлова будівля (продуктовий склад).
Місцезнаходження об’єкта: нежитлова будівля (продуктовий склад) 

загальною площею 131,4 м2 за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, 
с. Діброва, вул. Новоселівська, 1б, розташований в периферійній зоні міс-
та. Будівля розташована поряд з об’єктами виробничого призначення.

Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-
житлові приміщення тощо): нежитлова будівля (продуктовий склад) 
загальною площею 131,4 м2. Група капітальності – III. Елементи будівлі: 
фундамент – бетон стрічковий, стіни – цегла, перегородки – дерев’яні, 
бетонні, перекриття дерев’яне, покрівля – азбестоцементні листи, ві-
кна та двері – прості. Інженерні комунікації – опалення, водопостачання, 
каналізація та електрообладнання – відсутнє. Загальний стан об’єкта 
задовільний.

Функціональне використання та умови користування:
за своїм функціональним призначенням склад не використовується, 

технічний стан приміщення задовільний.
Можливе подальше використання покупець вирішує самостійно.
Право власності зареєстровано за державою в особі Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях 23.03.2020 за № 36057990.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації:

земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, не відводилась, вста-
новлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалося.

Документи, що посвідчують право власності або користування на зе-
мельну ділянку, відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезна-
ходження і контактні дані): ТОВ «ім. Чапаєва» (код за ЄДРПОУ 00845878), 
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, (на даний час не працює).
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 10 червня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного 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 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта окремого майна – нежитлової будівлі (продук-
товий склад) загальною площею 131,4 м2, що розташований за адресою: 
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, вул. Новоселівська, 1б, здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав-
ного 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 державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 132530,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 66265,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 66265,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 13253,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6626,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 6626,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в до-
говорі купівлі-продажу, в розмірі 3680,00 грн (три тисячі шістсот вісім-
десят грн 00 коп.) в місячний термін після підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Ді-
брова, вул. Новоселівська, 1б.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Таран Руслан Федорович, тел. (050) 
104-08-00.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полта-
ва вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи регіонального відділення: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог об’єктів»: 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 07 травня 2020 року № 616.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000020-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 22 (двад-

цять два) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
22 (двадцять два) дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1325,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 662,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 662,65 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації – незавершеного 
будівництва, законсервованого об’єкта – школи за адресою: 
34520, Рівненська область, Сарненський район, с. Ремчиці, 
вул. Поліська, 96а

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  об’єкт незавершеного будівництва, 
законсервований об’єкт – школа.
Місцезнаходження об’єкта: 34520, Рівненська область, Сарненський 

район, с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповер-

хову будівлю незавершеного будівництва. Площа об’єкта незавершеного 
будівництва – 900,7 м2, підвал – 518,6 м2. Стіни зведені з цегли, покриття 
із залізобетонних плит, покритих руберойдом. Перекриття між поверха-
ми – залізобетонні плити. Перестінки цегляні, міжповерхові сходи бетонні, 
вхідні сходи – бетонні, частково зруйновані. Опоряджувальні роботи, кому-
нікації, підлоги, віконні та дверні прорізи і роботи з благоустрою прилеглої 
території не виконувались. Готовність об’єкта становить 46 %. Експлуата-
ція елементів будівлі можлива за умови проведення їх ремонту.

Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будів-
ництва, належить до земель житлової та громадської забудови, земельні 
угіддя, забудовані землі, в тому числі землі громадського призначення. 
Кадастровий номер земельній ділянці не присвоювався.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 18 червня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески (безготівкова оплата). У разі якщо об’єкт, який про-
понувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний 
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні з умовами – 1 875 080,00 грн (один мільйон 
вісімсот сімдесят п’ять тисяч вісімдесят грн 00 коп.) без ПДВ.

Розмір гарантійного внеску – 187 508,00 грн.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 937 540,00 грн (дев’ятсот тридцять сім тисяч 
п’ятсот сорок грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 93 754,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-

тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій – 937 540,00 грн (дев’ятсот тридцять сім тисяч 
п’ятсот сорок грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 93 754,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): що становить 0,2 мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня 2020 року – 944,60 грн.

Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуван-
ням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в розмірі 
20 %, здійснюється протягом 30 календарних днів з дати нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу.

Умови аукціону:
відшкодування покупцем Регіональному відділенню Фонду держав-

ного майна України по Рівненській та Житомирській областях вартості 
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки 
в сумі 2950,00 грн (дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн 00 коп.) протягом 
30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу.
4. Додаткова інформація

1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахуван-
ня гарантійного та реєстраційного внесків (безготівкова оплата) на 
казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок UA308201720355559003001141358 (для перерахування ре-

єстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок UA088201720355259003000141358 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунку: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2. Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale//info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня 
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Стельмах Оксана Миколаївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-

міщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www. spfu.gov.
ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих 
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Жи-
томирській областях від 12.05.2020 № 277.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

ID: UA-AR-P-2018-07-25-000099-1.
Період між аукціоном:
період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 18 750,80 грн (вісімнадцять 
тисяч сімсот п’ятдесят грн 80 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 9 375,40 
грн (дев’ять тисяч триста сімдесят п’ять грн 40 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – мінімальний крок аукціону становить 
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 9 375,40 грн 
(дев’ять тисяч триста сімдесят п’ять грн 40 коп.).



17відомості
приватизації

№ 22 (1302) 20 травня 2020 року

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
цеху зварювальних робіт за адресою: Рівненська обл., 
Володимирецький район, м. Вараш, Будівельна база № 1 
та № 2 промислової зони, 25, що перебуває на балансі ВП 
«Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»,  
код за ЄДРПОУ 05425046

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  цех зварювальних робіт.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська обл., Володимирецький район, 

м. Вараш, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 25.
Балансоутримувач: ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код 

за ЄДРПОУ 05425046.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33025, 

Рівненська область, Володимирецький район, м. Вараш, телефони: 
+38(03636) 64349, комутатор: 64000.

E-mail:office@rnpp.atom.gov.ua. Web:www.rnpp.rv.ua.
Відомості про об’єкт приватизації:
цех зварювальних робіт являє собою двоповерхову будівлю (залізо-

бетонні плити) з трьома прибудовами, естакадою (збірні залізобетонні 
плити), навіс (металевий каркас обшитий метало профілем), теплопункт, 
жаровня (залізобетонні плити) підкранові колії металевий рельс = 596 пог. 
м), ворота з хвірткою, огорожа (залізобетонні плити), відкритий склад 
майданчик (бетонний) S=816 м2, майданчик укрупненої збірки до ЗБ-2 
МПЕМ, майданчик (бетонний) S=559 2 м2 та площадка укрупненої збірки 
конструкцій – майданчик (бетонний) S=1236 м2.

Цех зварювальних робіт розташований на земельній ділянці, яка згід-
но з державним актом ЯЯ № 252110 від 01.07.2006 перебуває в постій-
ному користуванні ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом».

Кадастровий номер земельної ділянки 5610700000:01:015:0002.
Відповідно до рішення Кузнецовської міської ради Рівненської області 

від 27.12.2013 № 1109 затверджено проект землеустрою з організації та 
встановлення межі санітарно-захисної зони Рівненської атомної елек-
тричної станції Державного підприємства Національна атомна енергоге-
неруюча компанія «Енергоатом», радіусом 2500 м, площею 535,1353 га 
на території Кузнецовської міської ради.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку», статті 32 Закону України «Про землі енерге-
тики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» встанов-
люються жорсткі обмеження на використання земель у спеціальних зонах 
об’єктів енергетики та розміщення споруд, що не належать до атомних 
електростанцій, у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жи-
лих будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих 
установ, а також промислових підприємств, об’єктів громадського хар-
чування, допоміжних та інших споруд, не пов’язаних з діяльністю ядерної 
установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними 
відходами, тобто в зоні санітарного режиму забороняються всі види бу-
дівництва, господарська діяльність, що не має відношення до експлуа-
тації АЕС.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про землі енергетики та пра-
вовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» «земельні ділянки в 
межах спеціальних зон об’єктів енергетики не вилучаються (викупляють-
ся) у власників чи користувачів земельних ділянок, а використовуються 
з обмеженнями (крім випадків, коли встановлення спеціальних зон при-
зводить до неможливості використання земельних ділянок за цільовим 
призначенням)».

Об’єкт приватизації розташований в межах санітарно-захисної зони 
ВП «Рівненська АЕС» у зв’язку з чим єдине можливе подальше викорис-
тання об’єкта – розбирання.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15 червня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукці-
оні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропози-
цій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні з умовами – 239 302,00 грн (двісті тридцять 
дев’ять тисяч триста дві грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 23 930,20 (двадцять три тисячі дев’ятсот 
тридцять грн 20 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 119 651,00 грн (сто дев’ятнадцять тисяч шіст-
сот п’ятдесят одна грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 11 965,10 грн (одинадцять тисяч 
дев’ятсот шістдесят п’ять грн 10 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 119 651,00 грн (сто дев’ятнадцять тисячі шістсот 
п’ятдесят одна грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 11 965,10 грн (одинадцять тисяч 
дев’ятсот шістдесят п’ять грн 10 коп.).

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ 
відповідно до вимог чинного законодавства.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заро-
бітної плати станом на 1 січня 2020 року.

Враховуючи обмеження, встановлені Законами України «Про викорис-
тання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про землі енергетики та 
правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», однією із умов 

продажу об’єкта буде розібрати об’єкт приватизації та привести земельну 
ділянку, на якій він розташований, в придатний для використання стан та 
провести державну реєстрацію знищення об’єкта приватизації протягом 
2 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта.
4. Додаткова інформація

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунку: 8901487651
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів елек-
тронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-
рантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня 
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Миронюк Марія Миколаївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у 
розділі «Каталог об’єктів».

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме вне-
сенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, 
встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та 
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 трав-
ня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих 
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Інформаційне повідомлення та умови продажу об’єкта приватиза-
ції затверджено наказом Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Рівненській та Житомирській областях від 12.05.2020 
№ 279 (протокол № 25 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта 
приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

ID:UA-AR-P-2020-01-21-000001-2.
Період між аукціоном:
період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни 

та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублі-
кування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 2393,02 грн (дві тисячі 
триста дев’яносто три грн 02 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
1196,51 грн (одна тисяча сто дев’яносто шість грн 51 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – мінімальний крок аукціону становить 
1 % (один відсоток) – 1196,51 грн (одна тисяча сто дев’яносто шість грн 
51 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
групи інвентарних об’єктів у складі: арматурний цех 
загальною площею 2070,5 м2 за адресою: Рівненська область, 
Володимирецький район, м. Вараш, Будівельна база № 1 
та № 2 промислової зони, 56, бетонний завод загальною 
площею 4014,3 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 
промислової зони, 58, виробничий корпус з підготовки 
ремонтно-будівельних робіт загальною площею 879,2 м2 
за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 промислової 
зони, 60/2; площадка складування конструкцій загальною 
площею 24,8 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 
промислової зони, 60/1; склад паливно-мастильних матеріалів 
з автозаправною станцією загальною площею 157,4 м2 за 
адресою: Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 
53, комплекс, майновий – деревообробний цех загальною 
площею 1308 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 
промислової зони, 55; склад-навіс Б-1 загальною площею 
1981,5 м2, ЦМС генпідрядника Г-1 загальною площею 
1674,1 м2, склад матеріалів на НРБ К-1 загальною площею 
1633 м2, склад Л-1 загальною площею 97,6 м2,  
туалет М-1 загальною площею 41,6 м2, майданчик 
складування матеріалів площею 870 м2, відкриті 
складські майданчики генпідрядника площею 6219 м2, 
майданчик складування обладнання площею 3852 м2, 
рампа розвантаження вагонів площею 251 м2 за адресою: 
Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 50,  
що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС»  
ДП «НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 05425046

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  арматурний цех загальною площею 2070,5 м2, 
бетонний завод загальною площею 4014,3 м2, виробничий 
корпус з підготовки ремонтно-будівельних робіт загальною 
площею 879,2 м2, площадка складування конструкцій 
загальною площею 24,8 м2, склад паливно-мастильних 
матеріалів з автозаправною станцією загальною площею 
157,4 м2, комплекс, майновий – деревообробний цех 
загальною площею 1308 м2, склад-навіс Б-1 загальною 
площею 1981,5 м2, ЦМС генпідрядника Г-1 загальною площею 
1674,1 м2, склад матеріалів на НРБ К-1 загальною площею 
1633 м2, склад Л-1 загальною площею 97,6 м2, туалет 
М-1 загальною площею 41,6 м2, майданчик складування 
матеріалів площею 870 м2, відкриті складські майданчики 
генпідрядника площею 6219 м2, майданчик складування 
обладнання площею 3852 м2, рампа розвантаження вагонів 
площею 251 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Володимирецький 

район, м. Вараш, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 56, Бу-
дівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 58, Будівельна база № 1 та 
№ 2 промислової зони, 60/2; Будівельна база № 1 та № 2 промислової 
зони, 60/1; Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 53, Будівель-
на база № 1 та № 2 промислової зони, 55; Будівельна база № 1 та № 2 
промислової зони, 50.

Балансоутримувач: ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 05425046.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 34400, Рів-
ненська область, м. Вараш, телефон, факс +38(03636) 64-3-49, 3-12-90.

Відомості про об’єкт приватизації:
арматурний цех загальною площею 2070,5 м2, бетонний завод за-

гальною площею 4014,3 м2, виробничий корпус з підготовки ремонтно-
будівельних робіт загальною площею 879,2 м2, площадка складування 
конструкцій загальною площею 24,8 м2, склад паливно-мастильних мате-
ріалів з автозаправною станцією загальною площею 157,4 м2, комплекс, 
майновий – деревообробний цех загальною площею 1308 м2, склад-
навіс Б-1 загальною площею 1981,5м2, ЦМС генпідрядника Г-1 загаль-
ною площею 1674,1 м2, склад матеріалів на НРБ К-1 загальною площею 
1633 м2, склад Л-1 загальною площею 97,6 м2, туалет М-1 загальною 
площею 41,6 м2, майданчик складування матеріалів площею 870 м2, від-
криті складські майданчики генпідрядника площею 6219 м2, майданчик 
складування обладнання площею 3852 м2, рампа розвантаження вагонів 
площею 251 м2.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 19.08.2016 № 66229656 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0278 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 18.08.2016 № 66167017 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0279 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 25.08.2016 № 66591319 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0250 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 25.05.2017 № 87703389 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0248 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 24.03.2017 № 83313221 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0122 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 21.09.2016 № 68638554 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0276 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 22.09.2016 № 68768433 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0281 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Рішенням Кузнецовської міської ради від 27.12.2013 № 1109 затвер-
джено проект землеустрою з організації та встановлення межі санітарно-
захисної зони Рівненської атомної електричної станції ДП НАЕК «Енерго-
атом» радіусом 2500 м площею 535,1355 га на території Кузнецовської 
міської ради (Вараської міської ради).

Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної 
енергетики та радіаційну безпеку», статті 32 Закону України «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» 
у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жилих будинків та 
громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також 
промислових підприємств, об’єктів громадського харчування, допоміжних 
та інших споруд, не пов’язаних з діяльністю ядерної установки або об’єкта, 
призначеного для поводження з радіоактивними відходами.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16 червня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукці-
оні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропози-
цій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні – 1 163 351,50 грн (один мільйон сто шістдесят 
три тисячі триста п’ятдесят одна грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 116 335,15 грн (сто шістнадцять тисяч 
триста тридцять п’ять грн 15 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 581 675,75 грн (п’ятсот вісімдесят одна тисяча 
шістсот сімдесят п’ять грн 75 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 58 167,58 грн (п’ятдесят вісім тисяч сто 
шістдесят сім грн 58 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 581 675,75 грн (п’ятсот вісімдесят одна тисяча 
шістсот сімдесят п’ять грн 75 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 58 167,58 грн (п’ятдесят вісім тисяч сто 
шістдесят сім грн 58 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня 2020 року.

Повну сплату переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуван-
ням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в роз-
мірі 20 %, здійснити протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу.

Умова продажу:
враховуючи обмеження, встановлені Законами України «Про ви-

користання ядерної енергетики та радіаційну безпеку» та «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», 
розібрати об’єкт приватизації та привести земельну ділянку, на якій він 
розташований, в придатний для використання стан та провести держав-
ну реєстрацію знищення об’єкта протягом 2 років з моменту підписання 
акта приймання-передачі.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація

1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахуван-
ня гарантійного та реєстраційного внесків (безготівкова оплата) на 
казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH, 2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2. Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня 
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у 
розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих 
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Інформаційне повідомлення об’єкта приватизації затверджено нака-
зом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рів-
ненській та Житомирській областях від 12.05.2020 № 283 (протокол № 28 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

ID:UA-AR-P-2020-01-21-000003-2.
Період між аукціоном:
період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 11 633,52 грн (одиннад-
цять тисяч шістсот тридцять три грн 52 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 5816,76 
грн (п’ять тисяч вісімсот шістнадцять грн 76 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – мінімальний крок аукціону становить 
1 % (один відсоток) – 5816,76 грн (п’ять тисяч вісімсот шістнадцять грн 
76 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу на 
аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи 
інвентарних об’єктів у складі: матеріальний склад ПТЕМ 
загальною площею 888,7 м2; цех передмонтажних робіт 
загальною площею 3555,3 м2; бокс стоянки машин АТЦ бази 
ПТЕМ загальною площею 1056,3 м2, газове господарство 
бази ПТЕМ загальною площею 302,2 м2 за адресою: 
Рівненська обл., Володимирецький район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 34, корп. 1, 
2, 3, 4; загальностанційний лабораторно-побутовий корпус 
загальною площею 1493,9 м2 за адресою: Будівельна база 
№ 1 та № 2 промислової зони, 33; майстерня виробничих 
робіт зі складом ЛЗР (літер Б-1) загальною площею 1432,1 м2 
за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 
35, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС»  
ДП «НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 05425046 

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h матеріальний склад ПТЕМ загальною площею 
888,7 м2; цех передмонтажних робіт загальною площею 
3555,3 м2; бокс стоянки машин АТЦ бази ПТЕМ загальною 
площею 1056,3 м2, газове господарство бази ПТЕМ загальною 
площею 302,2 м2, загальностанційний лабораторно-побутовий 
корпус загальною площею 1493,9 м2, майстерня виробничих 
робіт зі складом ЛЗР (літер Б-1) загальною площею 1432,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Володимирецький 

район, м. Вараш, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 34, корп. 
1, 2, 3, 4, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 33, Будівельна 
база № 1 та № 2 промислової зони, 35.

Балансоутримувач: ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 05425046.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 34400, Рів-
ненська область, м. Вараш, телефон, факс +38(03636) 64-3-49, 3-12-90.

Відомості про об’єкт приватизації:
Матеріальний склад ПТЕМ загальною площею 888,7 м2; Цех перед-

монтажних робіт загальною площею 3555,3 м2; Бокс стоянки машин АТЦ 
бази ПТЕМ загальною площею 1056,3 м2, Газове господарство бази ПТЕМ 
загальною площею 302,2 м2, Загальностанційний лабораторно-побутовий 
корпус загальною площею 1493,9 м2, Майстерня виробничих робіт зі скла-
дом ЛЗР (літер Б-1) загальною площею 1432,1 м2.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 22.05.2017 № 87707988 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0306 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 22.05.2017 № 87707988 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0306 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 23.09.2016 № 68795267 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0284 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 01.12.2015 № 48765140 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0120 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Рішенням Кузнецовської міської ради від 27.12.2013 № 1109 затвер-
джено проект землеустрою з організації та встановлення межі санітарно-
захисної зони Рівненської атомної електричної станції ДП НАЕК «Енерго-
атом» радіусом 2500 м площею 535,1355 га на території Кузнецовської 
міської ради (Вараської міської ради).

Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної 
енергетики та радіаційну безпеку», статті 32 Закону України «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» 
у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жилих будинків та 
громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також 
промислових підприємств, об’єктів громадського харчування, допоміжних 
та інших споруд, не пов’язаних з діяльністю ядерної установки або об’єкта, 
призначеного для поводження з радіоактивними відходами.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16 червня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукці-
оні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропози-
цій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні – 363 166,10 грн (триста шістдесят три тисячі 
сто шістдесят шість грн 10 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 36 316,61 грн (тридцять шість тисяч трис-
та шістнадцять грн 61 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 181 583,05 грн (сто вісімдесят одна тисяча 
п’ятсот вісімдесят три грн 05 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 18 158,31 грн (вісімнадцять тисяч сто 
п’ятдесят вісім грн 31 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій – 181 583,05 грн (сто вісімдесят одна тисяча 
п’ятсот вісімдесят три грн 05 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 18 158,31 грн (вісімнадцять тисяч сто 
п’ятдесят вісім грн 31 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня 2020 року.

Повну сплату переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуван-
ням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в роз-
мірі 20 %, здійснити протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу.

Умова продажу:
враховуючи обмеження, встановлені Законами України «Про ви-

користання ядерної енергетики та радіаційну безпеку» та «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», 
розібрати об’єкт приватизації та привести земельну ділянку, на якій він 
розташований, в придатний для використання стан та провести держав-
ну реєстрацію знищення об’єкта протягом 2 років з моменту підписання 
акту приймання-передачі.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація

1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахуван-
ня гарантійного та реєстраційного внесків (безготівкова оплата) на 
казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2. Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня 
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у 
розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 
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Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих 
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Інформаційне повідомлення об’єкта приватизації затверджено нака-
зом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рів-
ненській та Житомирській областях від 12.05.2020 № 284 (протокол № 29 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

ID:UA-AR-P-2020-01-21-000005-2.
Період між аукціоном:
період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 3 631,66 грн (три тисячі 
шістсот тридцять одна грн 66 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 1 815,83 
грн (одна тисяча вісімсот п’ятнадцять грн 83 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 
1 % (один відсоток) – 1 815,83 грн (одна тисяча вісімсот п’ятнадцять грн 
83 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
групи інвентарних об’єктів у складі: контора-прохідна 
автогосподарства будбази загальною площею 435,6 м2, 
побутовий корпус автогаража на 450 місць автогосподарства 
будбази загальною площею 4408 м2, пожежний резервуар 
автогосподарства будбази – V250 м3, відкрита стоянка машин 
автогосподарства будбази – бетонне вимощення S=17237 м2, 
відкритий навіс автогосподарства будбази – споруда 
S=333,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький 
район, м. Вараш, Будівельна база № 1 та № 2 промислової 
зони, 48,47; площадка укрупненої збірки та складування 
обладнання площею 966,6 м2, кабельне поле площею 3515 м2, 
площадка для збірки електроосвітлювачів площею 1217 м2 
за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 
41/1; дільниця малої механізації загальною площею 1311,8 м2 
за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 
45; приміщення для ремонту важких машин і механізмів, К-1, 
загальною площею 1289,6 м2, ремонтно-механічна майстерня, 
К’-1, загальною площею 290,1 м2, ремонтно-механічна 
майстерня з побутовими приміщеннями, Ж-2, загальною 
площею 473,1 м2, блок контори дільниці ВГМ будбази, А-1, 
загальною площею 312,5 м2, пожежний резервуар будбази 
№ 1 V=100 м3, відкриті площадки стоянки машин і механізмів 
площею 4736,9 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 
промислової зони, 46, що перебуває на балансі  
ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»,  
код за ЄДРПОУ 05425046

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  контора-прохідна автогосподарства будбази 
загальною площею 435,6 м2, побутовий корпус автогаража 
на 450 місць автогосподарства будбази загальною площею 
4408 м2, пожежний резервуар автогосподарства будбази – 
V250 м3, відкрита стоянка машин автогосподарства 
будбази – бетонне вимощення S=17237 м2, відкритий навіс 
автогосподарства будбази – споруда S=333,0 м2, площадка 
укрупненої збірки та складування обладнання площею 
966,6 м2, кабельне поле площею 3515 м2, площадка для 
збірки електроосвітлювачів площею 1217 м2, дільниця 
малої механізації загальною площею 1311,8 м2, приміщення 
для ремонту важких машин і механізмів, К-1, загальною 
площею 1289,6 м2, ремонтно-механічна майстерня, К’-1, 
загальною площею 290,1 м2, ремонтно-механічна майстерня з 
побутовими приміщеннями, Ж-2, загальною площею 473,1 м2, 
блок контори дільниці ВГМ будбази,А-1, загальною площею 
312,5 м2, пожежний резервуар будбази № 1 V=100 м3, відкриті 
площадки стоянки машин і механізмів площею 4736,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Володимирецький 

район, м. Вараш, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 48, 47; 
Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 41/1; Будівельна база 
№ 1 та № 2 промислової зони, 45; Будівельна база № 1 та № 2 промис-
лової зони, 46.

Балансоутримувач: ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 05425046.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 34400, Рів-
ненська область, м. Вараш, телефон, факс +38(03636) 64-3-49, 3-12-90.

Відомості про об’єкт приватизації:
Контора-прохідна автогосподарства будбази загальною площею 

435,6 м2, побутовий корпус автогаража на 450 місць автогосподарства 
будбази загальною площею 4408 м2, пожежний резервуар автогосподар-
ства будбази – V250 м3, відкрита стоянка машин автогосподарства буд-
бази бетонне вимощення S=17237 м2, відкритий навіс автогосподарства 
будбази споруда S=333,0 м2, площадка укрупненої збірки та складування 
обладнання площею 966,6 м2, кабельне поле площею 3515 м2, площадка 
для збірки електроосвітлювачів площею 1217 м2, дільниця малої механіза-
ції загальною площею 1311,8 м2, приміщення для ремонту важких машин 
і механізмів, К-1, загальною площею 1289,6 м2, ремонтно-механічна май-
стерня, К’-1, загальною площею 290,1 м2, ремонтно-механічна майстерня 
з побутовими приміщеннями, Ж-2, загальною площею 473,1 м2, блок кон-
тори дільниці ВГМ будбази, А-1, загальною площею 312,5 м2, пожежний 
резервуар будбази № 1 – V=100 м3, відкриті площадки стоянки машин і 
механізмів площею 4736,9 м2.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 14.12.2015 № 49779768 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0123 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Відповідно до державного акта на право постійного користування від 
16.10.2012 ЯЯ № 264613 кадастровий номер 5610700000:01:014:0117 
земельна ділянка перебуває в постійному користуванні.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 23.09.2016 № 68795267 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0284 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно від 21.02.2017 № 80825674 кадастровий номер 
5610700000:01:014:0282 земельна ділянка перебуває в постійному ко-
ристуванні.

Рішенням Кузнецовської міської ради від 27.12.2013 № 1109 затвер-
джено проект землеустрою з організації та встановлення межі санітарно-
захисної зони Рівненської атомної електричної станції ДП НАЕК «Енерго-

атом» радіусом 2500 м площею 535,1355 га на території Кузнецовської 
міської ради (Вараської міської ради).

Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної 
енергетики та радіаційну безпеку», статті 32 Закону України «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» 
у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жилих будинків та 
громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також 
промислових підприємств, об’єктів громадського харчування, допоміжних 
та інших споруд, не пов’язаних з діяльністю ядерної установки або об’єкта, 
призначеного для поводження з радіоактивними відходами, тобто в зоні 
санітарного режиму забороняються всі види будівництва, господарська 
діяльність, що не має відношення до експлуатації АЕС.

Об’єкт приватизації розташований в межах санітарно-захисної зони 
Рівненської АЕС, у зв’язку з чим єдине можливе подальше використання 
об’єкта – розбирання.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16 червня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукці-
оні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропози-
цій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні – 320 564,35 грн (триста двадцять тисяч п’ятсот 
шістдесят чотири грн 35 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 32 056,44 грн (тридцять дві тисячі 
п’ятдесят шість грн 44 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 160 282,18 грн (сто шістдесят тисяч двісті 
вісімдесят дві грн 18 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 16 028,22 грн (шістнадцять тисяч двад-
цять вісім грн 22 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій – 160 282,18 грн (сто шістдесят тисяч двісті 
вісімдесят дві грн 18 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 16 028,22 грн (шістнадцять тисяч двад-
цять вісім грн 22 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня 2020 року.

Повну сплату переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуван-
ням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в роз-
мірі 20 %, здійснити протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу.

Умова продажу:
враховуючи обмеження, встановлені Законами України «Про ви-

користання ядерної енергетики та радіаційну безпеку» та «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», 
розібрати об’єкт приватизації та привести земельну ділянку, на якій він 
розташований, в придатний для використання стан та провести держав-
ну реєстрацію знищення об’єкта протягом 2 років з моменту підписання 
акта приймання-передачі.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація

1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків (безготівкова оплата) каз-
начейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ. 
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH, 2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE

Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2. Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня 
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у 
розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих 
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Інформаційне повідомлення об’єкта приватизації затверджено нака-
зом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рів-
ненській та Житомирській областях від 12.05.2020 № 282 (протокол № 27 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

ID:UA-AR-P-2020-01-22-000001-2.
Період між аукціоном:
період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 3 205,64 грн (три тисячі 
двісті п’ять грн 64 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
1 602,82 грн (одна тисяча шістсот дві грн 82 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – мінімальний крок аукціону становить 
1 % (один відсоток) – 1 602,82 грн (одна тисяча шістсот дві грн 82 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про 
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будівлі загальною площею 104,2 м2 за адресою: Луганська 
обл., м. Лисичанськ, вул. Кольцова, 71а

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта: h  будівля загальною площею 104,2 м2.
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Кольцова, 71а.
Інформація про балансоутримувача: Міська державна лікарня ве-

теринарної медицини в м. Лисичанську (код за ЄДРПОУ 00710368) за 
адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Карла Маркса, 133а, тел. 
(06451) 7-56-03.

Інформація про об’єкт: об’єкт приватизації у складі будівлі та убиральні 
загальною площею 104,2 м2 розміщується на окраїні міста Лисичанськ. 
Будівля потребує капітального ремонту. Мережі водопостачання, водовід-
ведення, централізованого газопостачання та опалення відсутні. Тверде 
покриття на земельній ділянці об’єкта приватизації відсутнє. Загальний 
відсоток зносу будівлі – 60 %; убиральні – 85 %.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: держав-
ний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 
0,2594 га виданий балансоутримувачу.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 червня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами) (далі – Порядок).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кож-
ного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електронного аукціону.





20 відомості
приватизації

№ 22 (1302)20 травня 2020 року

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 в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 56 600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 28 300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 28 300,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 

розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 660,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 830,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 830,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – будівлі загальною площею 104,2 м2 за адресою: Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. Кольцова, 71а, у розмірі 5 000,00 грн (п’ять тисяч грн 
00 коп.) без урахування податку на додану вартість.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., м. Лиси-
чанськ, вул. Кольцова, 71а.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та кор-
поративними правами Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Луганській області регіонального відділення: з 8.30 до 17.30 (крім вихід-
них), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва з 12.30 до 13.15.

Телефон для довідок: (06452) 4-23-47, адреса ел.пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 08 травня 2020 року № 13-134.

Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-29-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 
(двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 566,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 283,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 283,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про 
приватизацію об’єкта малої приватизації незавершеного 
будівництва – газорозподільного пункту за адресою: 
Харківська обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127, 
балансоутримувач – ПрАТ «МОНОКЛЕЯ»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  газорозподільний пункт.
Місцезнаходження: Харківська обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «МОНОКЛЕЯ», код за  

ЄДРПОУ 00381976.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Харківська 

обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127, тел. 057-700-58-44.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – газо-

розподільний пункт. Будівництво розпочате у 1993 році, припинено у 
1994 році, заходи з консервації не здійснювались. Стіни з цегли, підлога 
цементна, крівля – асфальтове покриття, фундамент, двері металеві. Ін-
женерні мережі відсутні. Конструктивні елементи частково пошкоджені 
та мають незадовільний стан. Будівельний майданчик не огороджений. 
Об’єкт включає 11 одиниць обладнання: лічильник газовий РГ-400 (2 од.); 

насос ручний БКФ-4; клапан запобіжний ПКН (2 од.); клапан запобіжний 
ПСП-40; клапан запобіжний ПСП-50; регулятор тиску; монометр ОБМ-
160; АОГВ; станція корозійного захисту.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт 
зареєстровано за державою Україна в особі Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях, що підтверджено витягом з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.01.2020, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2007088263251.  
Готовність –93 %.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 19 червня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 44232,49 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 22116,25 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 22116,25 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні без умов – 4423,25 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2211,63 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2211,63 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 
43023403

Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунку: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків 
розміщено за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням 
об’єкта приватизації: Харківська обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім 
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за за-
безпечення можливості огляду об’єкта – Кучер Н.І., тел. (057) 700-75-60, 
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: Наказ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 12.05.2020 № 00953.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000143-2
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 442,33 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 221,16 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 221,16 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – нежитлової будівлі загальною  
площею 83,9 м2 за адресою: Донецька область,  
Нікольський р-н, смт Нікольське, вул. Паркова, 68а 

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
загальною площею 83,9 м2.
Місцезнаходження: Донецька область, Нікольський р-н, смт Ніколь-

ське, вул. Паркова, 68а.
Найменування балансоутримувача: ДП «Центр державного земельного 

кадастру» (ЄДРПОУ 21616582).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Київ, 

Солом’янський р-н, вул. Народного Ополчення, буд. 3.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: згідно з витягом з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.09.2019, ін-
дексний номер витягу 181928864, об’єкт складається з нежитлової будівлі 
А-1 площею 83,9 м2, прибудови – а, гаража – Б, сараю – В. Право власності 
зареєстровано за державою в особі Державної служби з питань геодезії, 
картографії та кадастру, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
1919748114217, номер запису про право власності 33331847. Інше речо-
ве право зареєстроване за ДП «Центр державного земельного кадастру» 
30.09.2019 за номером запису іншого речового права: 33491774, вид ін-
шого речового права – право господарського відання.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розта-

шовано об’єкт, згідно з листом Головного управління Держгеокадастру 
у Донецькій області від 30.04.2020 № 0.5-0.2-2305/2-20 перебуває в за-
пасі в межах населеного пункту смт Нікольське. Встановлення меж зе-
мельної ділянки в натурі (на місцевості) не виконувалося, відомості про 
неї до Державного земельного кадастру не внесені, кадастровий номер 
не присвоювався. Інформація про наявність обмежень та обтяжень на 
земельну ділянку відсутня.
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна»

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 19.06.2020. Час проведення аукці-

ону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня прове-
дення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 4037,74 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2018,87 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2018,87 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 403,78 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 201,89 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 201,89 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ: 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696  

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : 
KHABUA2K

Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: 
BNPAFRPP

Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696 

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД: 
KHABUA2K

Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, 
USA SWIFT – код: BNPAUS3N

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 
payment)

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сай-
ті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцем розташування 
об’єкта за адресою: Донецька область, Нікольський р-н, смт Нікольське, 
вул. Паркова, 68а.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Україна Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
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до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Попова Оксана Вікторівна, тел. 
(057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
регіонального відділення від 12.05.2020 № 00954.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-04-21-000001-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 40,38 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 20,19 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 20,19 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – нежитлової будівлі комбінату побутового 
обслуговування загальною площею 93,0 м2 за адресою: 
Донецька область, Нікольський р-н, с. Тополине, 
вул. Шкільна, 13, що обліковується на балансі  
СТОВ «Первомайська птахофабрика»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації:  h нежитлова будівля 
комбінату побутового обслуговування загальною  
площею 93,0 м2.
Місцезнаходження: 87050, Донецька область, Нікольський район, 

с. Тополине, вул. Шкільна, 13.
Найменування балансоутримувача: сільськогосподарське товариство 

з обмеженою відповідальністю «Первомайська птахофабрика» (код за 
ЄДРПОУ 00851979).

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 87050, Доне-
цька область, Нікольський район, с. Тополине, вул. Шкільна, 5. Контактні 
дані: тел.: (+380 6246) 9-21-18; (+380 6246) 9-21-43 e-mail: volodarka@
agrotis.com.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 
яких розташований об’єкт:

Інформація про об’єкт: одноповерхова шлакоблочна будівля з цегля-
ною обробкою, рік введення в експлуатацію – 1968. Технічний стан будівлі 
незадовільний, розбиті шибки, зруйнована підлога. Право власності на 
об’єкт зареєстровано за державою в особі Верховної Ради України (сві-
доцтво про право власності від 24.07.2005).

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій роз-

ташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвоювався, 
встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. Документи, 
що посвідчують право власності або користування на земельну ділянку, 
відсутні. Земельна ділянка в приватну чи комунальну власність не пере-
давалась.
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 19.06.2020. Час проведення аукці-

ону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 26086,34 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 13043,17 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 13043,17 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні без умов – 2608,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1304,32 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1304,32 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ: 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696  

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : 
KHABUA2K

Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: 
BNPAFRPP

Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300

Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696 

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД: 
KHABUA2K

Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, 
USA SWIFT – код: BNPAUS3N

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 
payment)

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сай-
ті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 в робочі дні 
за місцем розташування об’єкта за адресою: 87050, Донецька область, 
Нікольський район, с. Тополине, вул. Шкільна, 13. 

Телефон (+380 6246) 9-21-18.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Україна Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Попова Оксана Вікторівна, тел. 
(057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
регіонального відділення від 12.05.2020 № 00958.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000067-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 260,86 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 130,43 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 130,43 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами 
об’єкта малої приватизації – «Тепличне господарство», 
що перебуває на балансі Херсонської філії державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України»  
(код за ЄДРПОУ 38728533) та розташований за адресою: 
м. Гола Пристань, Голопристанський район, Херсонська обл.

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  «Тепличне господарство».
Місцезнаходження об’єкта: м. Гола Пристань, Голопристанський ра-

йон, Херсонська область.
Найменування балансоутримувача: Херсонська філія державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України» (код за ЄДРПОУ 
38728533).

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: проспект 
Ушакова, 4, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-32-48, факс (0552) 32-52-52.  
Код за ЄДРПОУ 38728533.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 
яких розташований об’єкт:

До складу об’єкта входять: адмінбудівля (літ. А), навіс (літ. Б), склад 
(літ. В), туалет (літ. Г), насосна підстанція (літ. Е), теплиця (літ. Ж), теплиця 
(літ. З, опис конструктивних елементів: рік побудови – 1999, фундамент 
з бетону, стіни – металевий каркас; теплиця (літ. И), теплиця (літ. К), 
теплиця (літ. Л), теплиця (літ. М), теплиця (літ. Н), склад (літ. О), склад 
(літ. П), водонапірна башта (№ 1), артезіанська свердловина (№ 2), ого-
рожа (№ 3), огорожа (№ 4).

Право власності зареєстровано 10.10.2013, номер запису про право 
власності 2975111.

Об’єкт розташований на земельній ділянці: 5,95 га, кадастровий номер 
земельної ділянки: 6522310100:05:001:0003. Витяг з державного земель-
ного кадастру про земельну ділянку від 01.01.2001 НВ-6501506992015.

Цільове призначення земельної ділянки: для ведення підсобного сіль-
ського господарства.

Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, 
які входять до складу об’єкта приватизації, не укладалися.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 18.06.2020. Час проведення аукціону визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні 
із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує 
дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити 12.06.2020 о 12.00 за місцем його розташування: м. Гола Пристань, 
Голопристанський район, Херсонська область.

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, 
потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звернутися до Регі-
онального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, 
проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 
15.45 не пізніш ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону. Телефон 
для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – «Тепличне 
господарство», розташованого за адресою: м. Гола Пристань, Голоприс-
танський район, Херсонська область, 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 по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – «Тепличне 
господарство», розташованого за адресою: м. Гола Пристань, Голо-
пристанський район, Херсонська область, повинен відповідати вимогам, 
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту ціно-
ву пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення 
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого 
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні без 
умов: 2 635 458,00 грн (два мільйони шістсот тридцять п’ять тисяч чо-
тириста п’ятдесят вісім грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 263 545,80 грн (двісті шістдесят три тисячі 
п’ятсот сорок п’ять грн 80 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-
женням стартової ціни: 1 317 729,00 грн (один мільйон триста сімнад-
цять тисяч сімсот двадцять дев’ять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 131 772,90 грн (сто тридцять одна тисяча 
сімсот сімдесят дві грн 90 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 1 317 729,00 грн (один мільйон триста сімнадцять тисяч 
сімсот двадцять дев’ять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 131 772,90 грн (сто тридцять одна тисяча 
сімсот сімдесят дві грн 90 коп.).

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чо-
тири грн 60 коп.).

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 відсотків.

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати витрати на проведення не-

залежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 4500,00 грн (чотири тисячі 
п’ятсот грн 00 коп.) в місячний строк з дати нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастопо-
лі, м. Херсон, пр. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, тел. (0552) 22-44-44.

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 
до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: 
www.spfu.gov.ua.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севасто-
полі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: 
Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua;

контактна особа Херсонської філії державного підприємства «Адміні-
страція морських портів України», яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: Токіой Олег Ілліч, тел.: (050) 494-12-04.
4. Додаткова інформація

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та га-
рантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2:

в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 

п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону про-

тягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Хер-

сонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов−язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)»
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсон-
ській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 12.05.2020 
№ 190 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації дер-
жавної власності «Тепличне господарство».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-01-09-000053-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 26 354,58 грн (двадцять шість 
тисяч триста п’ятдесят чотири грн 58 коп.).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 13 177,29 грн 
(тринадцять тисяч сто сімдесят сім грн 29 коп.).

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 13 177,29 грн (тринадцять тисяч сто сімде-
сят сім грн 29 коп.).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://
privatization.gov.ua.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електронному аукціоні  
з умовами об’єкта малої приватизації – «Внутрішньозаводські 
залізничні колії», що розташований за адресою:  
Херсонська область, м. Каховка, Чаплинське шосе, 7

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  «Внутрішньозаводські 
залізничні колії» (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, м. Каховка, Чаплин-

ське шосе, 7.
Найменування балансоутримувача: ВАТ «Каховка» (код за ЄДРПОУ 

01033504), на теперішній час припинено.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутні.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, 

на якій розташований об’єкт: об’єкт являє собою залізничні колії на 
дерев’яних та бетонних шпалах, рейки – Р 43, Р 50, Р 65, баластна при-
зма – щебінь або пісок, стрілочні переводи звичайні, одиночні, тип рейок 
стрілочних переводів Р-43, марка хрестовин стрілочних переводів 1/9. 
Роки введення в експлуатацію – з 1970 по 1971. Загальна довжина об’єкта 
приватизації – 2 995,0 м.

Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частини, 
які входять до складу об’єкта приватизації: наявні 2 договори оренди 
державного майна, а саме: договір оренди від 29.09.2009 № 717-29-065 
з ТОВ «УКРЕКСІМІНВЕСТПРОМ», загальна довжина об’єкта оренди – 
1882,0 пог. м, строк дії договору – до 01.06.2021, розмір місячної орендної 
плати – 18 585,53 грн (без ПДВ) та від 23.12.2013 № 1142-13-065 з ТОВ 
«АГРАРНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДОМ – АГРО», загальна довжина 
об’єкта оренди – 1113 пог. м, строк дії договору – до 25.09.2022, розмір 
місячної орендної плати –15 848,61 грн (без ПДВ).

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
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2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 16.06.2020. Час проведення аукціону визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, аукціоні із зниженням стартової встановлюється ЕТС для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 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 ЕТС для кожного електронного аук-
ціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електро-
нного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити 10.06.2020 з 12.00 до 13.00 за місцем його розташування: Херсон-
ська область, м. Каховка, Чаплинське шосе, 7.

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, 
потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звернутись до Регіо-
нального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Авто-
номній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 
проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8:00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 
15.45 не пізніш ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону. Телефон 
для довідок (0552) 22-44-44), e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації  «Внутрішньозаводські заліз-
ничні колії», що розташований за адресою: Херсонська область, м. Кахов-
ка, Чаплинське шосе, 7, здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації  «Внутрішньозаводські залізничні 
колії», що розташований за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Ча-
плинське шосе, 7, повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту ціно-
ву пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення 
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого 
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умо-
вами: 2 423 067,00 грн (два мільйони чотириста двадцять три тисячі 
шістдесят сім грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 242 306,70 грн (двісті сорок дві тисячі 
триста шість грн 70 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-
женням стартової ціни: 1 211 533,50 грн (один мільйон двісті одинад-
цять тисяч п’ятсот тридцять три грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 121 153,35 грн (сто двадцять одна тисяча 
сто п’ятдесят три грн 35 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 1 211 533,50 грн (один мільйон двісті одинадцять тисяч 
п’ятсот тридцять три грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 121 153,35 грн (сто двадцять одна тисяча 
сто п’ятдесят три грн 35 коп.).

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири 
грн 60 коп.).

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 відсотків.

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Умови продажу:
1. Договори оренди від 29.09.2009 № 717-29-065 з ТОВ «УКРЕКСІ-

МІНВЕСТПРОМ», загальна довжина об’єкта оренди – 1882,0 пог. м, строк 
дії – до 01.06.2021 та від 23.12.2013 № 1142-13-065 з ТОВ «АГРАРНА ПРО-
МИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДОМ – АГРО», загальна довжина об’єкта оренди – 
1113 пог. м, строк дії – до 25.09.2022, зберігають чинність для нового 
власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в 
оренду об’єкта державного майна є орендар, дія відповідного договору 
припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.

2. Покупець зобов’язаний компенсувати витрати, пов’язані із прове-
денням незалежної оцінки Об’єкта приватизації в сумі 2 500,00 грн (дві 
тисячі п’ятсот грн 00 коп.) в місячний строк з дати нотаріального посвід-
чення договору купівлі-продажу (Закон України від 18.01.2018 № 2269-VIII 
«Про приватизацію державного і комунального майна»).

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севас-
тополі, 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 47, 2-й поверх, тел. (0552) 
22-44-44.

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 
до 17.00, п’ятниця з 08.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: 
www.spfu.gov.ua.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севасто-
полі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: 
Тимошина Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
4. Додаткова інформація

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та га-
рантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2

в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA948201720355539001000001233

ВІННИЦЬКА ТА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій та Хмельницькій областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єкта державної власності

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватиза-
ції – окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 687,4 м2 за 
адресою: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 89, 
що обліковується на балансі Центрально-Західного міжрегіонального управ-
ління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), код за ЄДРПОУ 43316784.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, 67-26-08, 
vinnytsia@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): –.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівни-
цтва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом 
на 31.12.2019: 0,0 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної 
площі та за функціональним призначенням.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
3,5 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за 
№ 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чин-
них сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єктам оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у роз-
ділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначе-

но також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни 
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує 
претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підпи-
сання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);

підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); 
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в 
додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів від 
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або 
безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 11.06.2020 
(включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 17.06.2020 об 11.00 у Регіональному  �
відділенні Фонду державного майна України по Вінницькій 
та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 

п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону про-

тягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Хер-

сонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account:UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсон-
ській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 12.05.2020 
№ 189 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації дер-
жавної власності – «Внутрішньозаводські залізничні колії».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-01-09-000049-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 28 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 24 230,67 грн (двадцять чотири 
тисячі двісті тридцять грн 67 коп.).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 12 115,34 грн (дванадцять тисяч сто п’ятнадцять грн 34 коп.).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Інформацію про продаж об’єкта також можна отримати на https://
privatization.gov.ua.

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КоНКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціНоЧНої діялЬНості

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 43,0 м2.
Балансоутримувач: Новомосковський коледж Дніпропетровського дер-

жавного аграрно-економічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Новомос-

ковськ, вул. Гетьманська (Радянська), 236.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «лайфселл».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху. Очікувана найбіль-

ша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: сходові клітки площею 4,0 м2 та частина 

даху площею 25,0 м2.
Балансоутримувач: Головне управління державної казначейської служби 

України у Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ПрАТ «Київстар».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; дах 

та частини даху. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 3,12 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 18,0 м2.
Балансоутримувач: Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Театральна, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Гукасова О. М.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очіку-

вана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля літ. А-1 загальною пло-

щею 178,5 м2, у складі: прибудова літ. а-1, ґанок літ. а, склад літ. Б.
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код за 

ЄДРПОУ 05393043).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 

Прохідний тупик, 6.
Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі нежитлові будівлі. Очікувана най-

більша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,9 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове примі-

щення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною площею 1 712,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ту-

ристична (вул. Єгорова), 2а.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очіку-

вана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – адміністра-

тивна будівля загальною площею 201,5 м2, що розташована за адре-
сою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, смт Добровеличківка, 
вул. Шевченка, 124 та перебуває на балансі Головного управління статистики 
у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926).

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській 
області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Доброве-
личківка, вул. Шевченка, 124.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою його продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні за-
соби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 

інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єктів. Балансова залишкова вартість не-
матеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на станом на 31.12.2019 – 0,00 грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.

Площа земельної ділянки, га: 0,1729.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Кіровоградська обл., 

смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124. Цільове призначення земель-
ної ділянки (ділянок) – для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування. Правовий режим земельної 
ділянки (ділянок) – право постійного користування земельною ділянкою. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): ін-
формація відсутня.

Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі нежитлові будівлі. Очікувана най-
більша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –2,50 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення площею 

24,2 м2. Балансоутримувач: Льотна академія Національного авіаційного уні-
верситету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-
пивницький, вул. Добровольського, 6б.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати при продовженні до-
говору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: виробничо-комерційна фірма товариства з обмеженою відпо-

відальністю «МАКБО-94».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очіку-

вана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 

конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 

заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути 

завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, вне-
сеними наказами Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 та 
від 11.02.2020 № 227.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції витрат, пов’язаних 
з наданням послуг, та терміну надання послуг у календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до-
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та 
контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 29 
травня 2020 р. (включно). 

Конкурс відбудеться 04.06.2020 об 11.00 у регіональному  �
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, 

вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Черкаській області Регіонального відділення ФДМУ 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 

Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної влас-

ності – окреме майно – овочесховище (підвал), пд. загальною пло-
щею 100,4 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Приватне акціонер-
не товарство «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «Нива» (код за  
ЄДРПОУ 21355747).
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Черкаський р-н, 
с. Мошни, вул. Леніна, 6. 

Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Дата оцінки: 30 квітня 2020 року.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 11.02.2020 
№ 227) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, 
а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 
12 розділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання 
звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача сто-
совно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними 
свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність в Україні».

Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення реалі-
зації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті 
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний 
відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або 
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, 
яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-
чено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було 
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни 
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує 
претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про 
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до 
Положення);

підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до По-
ложення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною та-
ємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про претен-
дента (додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 18.02.2020 
№ 10-59-3173 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни на-
дання послуг з оцінки об’єктів оцінки в ІІ півріччі 2019 року» та згідно з пунк-
тами 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть 
розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема 
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові 
приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для 
встановлення передавальних пристроїв), – 3000,00 грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використо-
вуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці 
виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір 
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. 
Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 28.05. 2020 до 16.00.
Конкурс відбудеться 03.06.2020 об 11.00 в Управлінні  �
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Чернігівській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях про оголошення конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості для 
цілей оренди.
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 79,7 м2 пер-

шого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротех-

нічний коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Ки-

ївська, 180.
Платник робіт з оцінки: ФОП Галич Людмила Вадимівна.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: приміщення та частини будівель адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення.

Дата оцінки: 31.05.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях.

Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 (зі змінами) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чин-
них сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з 
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напря-
мів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, 
передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у роз-
ділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання 
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані 
в окремому конверті.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях у запечатаному конверті з описом підтвердних до-
кументів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна 
документація, не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, 
к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

Конкурс відбудеться 3 червня 2020 року о 14.30 в Управлінні  �
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 
м. Чернігів, просп. Миру, 43.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Тернопільській області Регіонального відділення ФДМУ  
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єктів

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезна-
ходження та найменування балансоу-

тримувача

Дата 
оцінки

Вид 
вартості

Залишкова 
вартість 
об’єкта, 

грн

Платник

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

1 Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
поз. 4-4 площею 20,0 м2 та частки площ 
спільного користування – 4,2 м2, разом 
24,2 м2 на четвертому поверсі лабо-
раторного корпусу, реєстровий номер 
05379205.1.АААБЕИ912, інвентарний номер 
10310001, за адресою: вул. За Рудкою, 
35, м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
Регіонального офіса водних ресурсів у Тер-
нопільській області

31
.0

3.
20

Ринкова 2288,19 Товариство з 
обмеженою від-
повідальністю 
«Міське бюро 
технічної інвента-
ризації» 

2 Нерухоме майно – нежитлові примі-
щення загальною площею 6,68 м2: поз. 
47 площею 3,3 м2 та частини холу поз. 
ХХХVІІ площею 3,38 м2, розташовані на 
першому поверсі адмінбудинку Голов-
ного управління ДПС у Тернопільській 
області, за адресою: вул. Білецька, 1, 
м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
Головного управління ДПС у Тернопіль-
ській області

31
.0

3.
20

Ринкова 1243,98 Підприємство 
профспілки 
«Терпрофсервіс»

3 Нерухоме майно – частина приміщення 
площею 46,1 м2 першого поверху будівлі 
(літ. А), пам’ятки архітектури місцевого 
значення «Василіанський монастир», охо-
ронний номер 163 М, реєстровий номер 
26024191.2.АААДДЛ135, інвентарний но-
мер 101000002, за адресою: вул. Ліцейна, 
2, м. Кременець, Тернопільська область, 
що перебуває на балансі Кременецько-
Почаївського державного історико-
архітектурного заповідника

31
.0

3.
20

Ринкова 20250,16 Кременецька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступе-
нів № 1 ім. Га-
лини Гордасевич 
Кременецької 
міської ради 
Тернопільської 
області

4 Нерухоме майно – частина нежитлового 
приміщення навчального корпусу ліцею 
площею 100,7 м2, реєстровий номер 
02547642.1.АААБ/Д091, інвентарний 
номер 101001, за адресою: просп. 
Шевченка, 30, м. Скалат, Підволо-
чиський район, Тернопільська область, 
що перебуває на балансі Державного 
навчального закладу «Скалатський про-
фесійний ліцей» 

31
.0

3.
20

Ринкова 0,0 Акціонерне то-
вариство «Дер-
жавний ощадний 
банк України»

5 Нерухоме майно – частина примі-
щень монастиря Бернардинів площею 
472,2 м2, охоронний номер 662Н, інвен-
тарний номер 10310008, реєстровий 
номер 21146541.1.АААДДЛ298, за адре-
сою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, 
Тернопільська область, що перебуває на 
балансі Національного заповідника «Зам-
ки Тернопілля»

31
.0

3.
20

Ринкова 1956805,49 Збаразька ра-
йонна комуналь-
на централізо-
вана бібліотечна 
система

6 Нерухоме майно – частина складських 
та побутово-складських приміщень /поз. 
(1-4), (1-5), (1-171), (1-1711)/ площею 
480,6 м2 та частка площі спільного ко-
ристування – 15,5 м2 (разом – 496,1 м2) 
на першому поверсі одноповерхового 
будинку приміщення складу «В» за адре-
сою: вул. Гайова, 48, м. Тернопіль, що 
перебуває на балансі Управління Служби 
безпеки України в Тернопільській області

30
.0

4.
20

Ринкова 12284,13 ФОП Варениця 
Роман Омеля-
нович

7 Нерухоме майно – приміщення будівлі 
поліклініки площею 11,1 м2 та частка 
спільного користування площею 3,0 м2 
на першому поверсі адміністративного 
триповерхового будинку поліклініки ВМС 
з вбудованим спортивним комплексом, 
за адресою: вул. У. Самчука, 1, м. Терно-
піль, що перебуває на балансі Управління 
Служби безпеки України в Тернопіль-
ській області

30
.0

4.
20

20

Ринкова 5,34 ФОП Коробка 
Олег Микола-
йович

8 Нерухоме майно – приміщення першого 
поверху в адміністративному будинку 
загальною площею 122,7 м2, реєстро-
вий номер 21156441.1.АААААД576, 
за адресою: вул. Галицького, 67, смт 
Підволочиськ, Тернопільська область, 
що перебуває на балансі Головного 
управління Пенсійного фонду України в 
Тернопільській області

29
.0

2.
20

20

Ринкова 22735,30 Акціонерне 
товариство ко-
мерційний банк 
«ПриватБанк»

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного май-
на України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях в 
особі Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській об-
ласті Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Регіонального відділення Фонду державного 
майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням 
умов цієї інформації.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чин-
них сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено прова-
дження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів 
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викла-
дені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах 
І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в 
додатках 3 – 5 до Положення формами.

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфі-
каційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний 
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (не-
рухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав 
на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оці-
нювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що 
підтверджується відповідними документами: копією договору (копіями догово-
рів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання 
робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або 
копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або 
оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної 
організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.

Відповідно до листа Фонду державного майна України від 18.02.2020 
№ 10-59-3173 рекомендована очікувана найбільша ціна надання послуг, що 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для 
об’єктів № 3, 4, 5, 8 – 3000,00 грн, для об’єктів № 1, 2, 6, 7 – 2700,00 грн. У 
своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати 
загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються 
претендентом згідно із законодавством.

Строк виконання робіт з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 ка-
лендарних днів.

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2, 4, 6, 7, 8 є нерухоме майно – 
окремі будівлі, приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громад-
ського харчування, тощо), до об’єктів оцінки № 3, 5 є нерухоме майно – окремі 
будівлі, приміщення, частини будівель – пам’яток архітектури.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожно-
му об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в 
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурс відбудеться в Управлінні забезпечення реалізації  �
повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) 
о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. 
Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до Управління забезпечення ре-

алізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопіль-
ській областях за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 606 за 
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Управлінні за-
безпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Черні-
вецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцоро-
ва, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. Електронна адреса замовника 
конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди державної власності

  1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (інд. 
№ 10, 11, 12, 13, 14) загальною площею 55,3 м2 на першому поверсі 
двоповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
м. Городок, мкр-н Гайдамаків, 25 – 26.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 

об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової тери-
торії. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, 
мкр-н Гайдамаків, 25 – 26.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орієн-
товно). Платник робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 

64,0 м2, а саме: приміщення № 78 (31,4 м2); № 79 (14,9 м2); № 380 
(17,7 м2) на третьому поверсі триповерхової адміністративної будів-
лі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Старий Самбір,  
вул. Л. Галицького, 88.

Балансоутримувач: Фінансове управління Старосамбірської районної 
державної адміністрації.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової терито-
рії. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Старий Самбір, 
вул. Л. Галицького, 88.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орієн-
товно). Платник робіт з оцінки – Управління виконавчої дирекції фонду со-
ціального страхування України у Львівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 17, 18, 19, 21, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 загальною площею 221,3 м2 на першому 
поверсі будівлі студентської їдальні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. Кубійовича, 35а.

Балансоутримувач: Львівська національна академія мистецтв.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 

об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кубійовича, 35а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 (орієн-
товно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «АРТ ПЛАТФОРМА».
 4. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів – гідротехнічні 

споруди ставів, а саме: став № 1В Німецький, став № 2М Німецький, 
став Борсуки, став Катанаш, став Мостки, став Пітрецький за адресою: 
Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі та Зимовали № 1-2, Спла-
ви, став № 3 Маневицький, став Варка Ост, став Кузьмин, став Млинок, 
став Новий, став Попов за адресою: Волинська обл., Маневицький р-н, 
с. Прилісне. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Маневицький 
р-н, смт Маневичі та с. Прилісне.

Балансоутримувач: Державного підприємства «Укрриба».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. Електронна адреса за-

мовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 

об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, 
смт. Маневичі та с. Прилісне.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орієн-
товно). Платник робіт з оцінки – ФОП Богайчук Л. А.

Відповідно до листа Фонду державного майна України від 15.06.2016 
№ 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду державного майна Укра-
їни від 18.02.2020 № 10-59-3173) рекомендована максимальна ціна надання 
послуг з оцінки майна, що склалася у І півріччі 2019 року та буде розглядати-
ся конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1 – 3 – 
3000,00 грн; для об’єкта № 4 – 5710,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 
16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до По-
ложення є: для об’єктів № 1 – 3 – приміщення, частини будівель (адміністра-
тивна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта № 4 – споруди, 
зокрема, аналогічного функціонального призначення.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього 
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викла-
дені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та по-
дання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно 
з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого 
наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та 
роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом докумен-
тів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання ро-
біт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду  �
державного майна України по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування 
цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду державного 

майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізні-
ше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00. 
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04, (033) 224-80-24.
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РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській 
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна 

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окре-
ме майно – будівля колишнього дитячого садка загальною площею 
172,3 м2, що перебуває на балансі ВАТ «Суслівське».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Чуднівський р-н, 
с. Суслівка, вул. Центральна, 10.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна.
Дата оцінки: 31.05.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 
4000,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі, зокрема, порівняльної 
площі та за функціональним призначенням.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 
2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти 
господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціноч-
ної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в 
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у роз-
ділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначе-

но також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни 
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує 
претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконан-
ня робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та під-
писання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділян-
ки); підтвердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; ін-

формація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-

формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інфор-
мація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до По-
ложення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до-

кументів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, вул. С. Ріх-
тера, 20 або до каб. 401 Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті по-
трібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної 
діяльності, який подає конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня  �
опублікування цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення 
реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 
20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина даху 9-поверхового гурто-
житку № 2 загальною площею 10,0 м2, що перебуває на балансі Харківської 
медичної академії післядипломної освіти, код за ЄДРПОУ 01896872.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61171, м. Харків, вул. Амосова, 18.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки ін-

женерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин бу-
дівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів 
телекомунікацій.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

на третьому поверсі дванадцятиповерхової з цоколем будівлі навчаль-
ного корпусу (інв. № 103100090, літ. за техпаспортом «А-7», пам’ятка 
архітектури та містобудування) загальною площею 106,7 м2, що пере-
буває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразина, 
код за ЄДРПОУ 02071205.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пл. Свободи, 6.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУН-
КЕР».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень, частин будівель.
  3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-

дованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі 
22 державної пожежно-рятувальної частини (реєстровий номер 
38242758.1.ААААЖА025), що перебуває на балансі 3 державного пожежно-
рятувального загону Головного управління державної служби України з над-
звичайних ситуацій у Донецький області, код за ЄДРПОУ 38242758. .

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Ми-
трополитська, 175.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: фізична особа – підприємець Чоповська Наталія 
Валеріївна.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого 
подібного майна.
  4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі 23 
державної пожежно-рятувального частини (реєстровий номер 
38242758.2.ААААЖА029), що перебуває на балансі 3 державного пожежно-
рятувального загону Головного управління державної служби України з над-
звичайних ситуацій у Донецький області, код за ЄДРПОУ 38242758. .

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Флотська, 66.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: фізична особа – підприємець Чоповська Наталія 
Валеріївна.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого 
подібного майна.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом 
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на під-
ставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напря-
мів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, 
передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну доку-
ментацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості 
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких по-
слуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 кален-
дарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх по-
датків, що сплачуються претендентом згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оці-
нювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);

підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціаль-

ний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і 
залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, 

майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після  �
опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій 
та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан 
Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на 

адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Театраль-
ний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції 
(м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля поста охорони, час 
виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату 
опублікування інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, 
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, 
та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

м. КИЇВ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди

 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутри-
мувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг 
з оцінки/

грн
1 Нежитлові при-

міщення
91,0 м. Київ, вул. Клавдіїв-

ська, 21
Київський про-
фесійний ліцей 
будівництва і 
комунального 
господарства

ПП «Боллід» 31.03.20
5500

2 Нежитлові при-
міщення

103,6 м. Київ, вул. Біло-
руська, 22

КНУ технологій 
та дизайну

ТОВ фірма 
«Успіх»

29.02.20
5500

3 Частина не-
житлового при-
міщення

10,0 м. Київ, 
вул. М. Омеляновича-
Павленка, 1

Національний 
транспортний 
університет

ФОП Шквира 
Т. А.

31.03.20
5000

4 Нежитлові при-
міщення

77,4 м. Київ, вул. Василь-
ківська, 98а

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

ТОВ «ЦНК» 31.03.20
5500

5 Нежитлові при-
міщення

94,8 м. Київ, вул. Антоно-
вича, 152

Українське дер-
жавне виробни-
че підприємство 
«Ізотоп»

Корпорація 
«Українські 
атомні прила-
ди та системи»

29.02.20
5500

6 Частина даху 
та технічного 
поверху

4,0 (2,0 
та 2,0)

м. Київ, вул. Кругло-
університетська, 20/1

УЗ ОРС ЦЗ 
ДСНС України

ПрАТ «ВФ 
Україна»

31.03.20
5000

7 Нежитлові при-
міщення

320,0 м. Київ, вул. Полков-
ника Шутова, 13б

ДНЗ «Центр 
професійної 
освіти інформа-
ційних техноло-
гій, поліграфії 
та дизайну 
м. Києва»

ПП «Видавни-
цтво «Фенікс»

31.03.20
6500

8 Нежитлове 
приміщення

14,2 м. Київ, просп. Лю-
бомира Гузара, 1, 
корпус № 4

Національний 
авіаційний уні-
верситет

ФОП Тарасюк 
Е. М.

30.04.20
5000

9 Нежитлове 
приміщення

14,2 м. Київ, вул. М. Кап-
ніст, 8

ДВНЗ «КНЕУ 
ім. В. Гетьмана»

ФОП Ягодка 
А. А.

31.03.20
5000

10 Частина не-
житлового при-
міщення

4,0 м. Київ, вул. Ю. Іл-
лєнка, 36/1

Національ-
на академія 
державного 
управління при 
Президентові 
України

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

29.02.20
5000

11 Частина даху 5,0 м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 51

ДП «НДІ «Оріон» ТОВ «лайф-
селл»

30.04.20
5000

12 Частина даху 
та технічного 
поверху

18,75 (в 
т.ч. 10,0 
та 8,75)

м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 16

НУБіП України ПрАТ «ВФ 
Україна»

31.03.20
5000

13 Нежитлове 
приміщення

64,5 м. Київ, просп. Пере-
моги, 37к

НТУУ «КПІ ім. І. 
Сікорського»

ФОП Котенко 
А. Є.

31.03.20
5500

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутри-
мувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг 
з оцінки/

грн
14 Нежитлове 

приміщення
78,06 м. Київ, вул. Вишго-

родська, 21
Інститут дер-
жавного управ-
ління та науко-
вих досліджень 
з цивільного 
захисту

ФОП Скороба-
гатько С. М.

31.03.20
5500

15 Нежитлове 
приміщення

24,0 м. Київ, бульв. Т. 
Шевченка, 16

Міністерство 
освіти і науки 
України

ФОП Бакура-
дзе Заза

31.03.20
5000

16 Майданчик з 
твердим по-
криттям

30,0 м. Київ, Харківське 
шосе, 17

ДВНЗ «Київ-
ський механіко-
технологічний 
коледж»

ФОП Бакура-
дзе Заза

30.04.20
5000

17 Частина нежит-
лового примі-
щення –об’єкт 
культурної 
спадщини

2,0 м. Київ, вул. Володи-
мирська, 60

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

 АТ «ПРАВЕКС 
БАНК»

31.03.20
5000

18 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, вул. Ю. Іл-
лєнка, 36/1

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

 АТ «ПРАВЕКС 
БАНК»

31.03.20
5000

Конкурси відбудуться 03 червня 2020 року о 15.00 в Регіональному  �
відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за 
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 28 травня 2020 року за адресою: м. Київ, 

бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з 

описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки 
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному 
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 03 червня 2020 року», а також зазна-
чити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 
за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено про-
вадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним на-
прямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) перед-
бачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема 
у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента 
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за 
встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по м. Києву.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, части-
ни приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 
4 додатка 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного по-
верху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв 
мобільних операторів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового примі-
щення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини 
будівель, які становлять культурну цінність.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – майданчик з твердим покрит-
тям є: майданчики.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, 
телефон для довідок 281-00-32.

Продовження таблиці

прийНято рішеННя  
про приватизацію

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 13.05.2020 
№ 108 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з 
умовами нежитлових приміщень, А, загальною площею 434,2 м2 за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Південний бульвар, 41.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 13 травня 2020 року 
№ 13/279 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: 
єдиного майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель 
«Слов’янський» (код за ЄДРПОУ 33460802), розташованого за адресою: Черні-
гівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Монастирська, 2а.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 12.05.2020:
 № 00630 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – 

об’єкта малої приватизації: окремого майна – колишнього пожежного автомобіля 
(ГАЗ 66-01) за адресою: Львівська область, Буський район, м. Красне, вул. Заліз-
нична, 18, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Крас-
ненський комбінат хлібопродуктів», код ЄДРПОУ 00952060, шляхом викупу При-
ватним акціонерним товариством «Красненський комбінат хлібопродуктів»;
 № 00631 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власнос-

ті – об’єкта малої приватизації: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у 
складі: деревообробний цех (літ. «А») загальною площею 326,59 м2, приміщення 
адмінбудинку (літ. «Б») загальною площею 87,17 м2 за адресою: Закарпатська 
область, Рахівський район, с. Луги, урочище Усть-Говерла, що перебуває на 
балансі Карпатського біосферного заповідника, код ЄДРПОУ 00276104, шля-
хом продажу на аукціоні з умовами.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській об-

ласті Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 06.05.2020 № 13-132 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна: будівля загаль-
ною площею 289,4 м2 за адресою: Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт 
Білокуракине, вул. Історична, 85. Балансоутримувач – ДП «Центр державного 
земельного кадастру», код за ЄДРПОУ 21616582. Орган управління – Державна 
служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.


