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Мала приватизація
Вінницька область
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій
області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації, окремого майна –
будівлі лазні загальною площею 55,6 м2, що не
увійшла до статутного капіталу СВАТ «Племзавод
«Україна», розташованої за адресою: 22345,
Вінницька область, Літинський район, с. Літинські
Хутори, вул. Б. Варави, 1а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні
загальною площею 55,6 м2, що не увійшла до
статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна».
Місцезнаходження об’єкта: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а.
Відомості про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 55,6 м2, 1961 року побудови,
перебуває в незадовільному стані, середньозважений фізичний знос – 60%, не експлуатується, за призначенням не
використовується. Проводиться реєстрація права державної
власності об’єкта.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований
об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею
0,0700 га, розташована за адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави,
1а. Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, під господарськими будівлями і дворами. Структурні
елемент кадастрового номера:0522486400:06:000. Інформація про наявність обмежень (обтяжень) на земельну ділянку
відсутня. Право власності в Державному земельному кадастрі
не зареєстроване.

2. Інформація про аукціон.

ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ

БЮЛЕТЕНЬ про приватизацію
Передплатний індекс

22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 587 від 18 квітня 1994 р.
видається з серпня 1992 року

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 жовтня 2018 року,
година о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 9.00 до 18.00 дня.
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 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.

Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Приватизація будівлі лазні загальною площею 55,6 м2,
що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Племзавод
«Україна», розташованої за адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави,
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,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець будівлі лазні загальною площею 55,6 м2, що не
увійшла до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна»,
розташованої за адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».

Управління продажу об’єктів
малої приватизації, т. 200-42-34
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 4448,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2224,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2224,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ
в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 444,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 222,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 222,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн в
місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі продажу.

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, реєстраційних 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 області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
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 внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-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 місцем розташування об’єкта.



Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46

спецвипуск
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, кімн. 27, з 8.00 до
17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432)
67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: головний
спеціаліст відділу приватизації державного майна Войтова Людмила 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 продажу
об’єкта: наказ регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 05.09.2018 № 1082 «Про затвердження умов продажу,
стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000031-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни,
між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 44,48 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 22,24 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 22,24 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки 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.

волинська область
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – гараж, літер Б-1,
загальною площею 64,7 м2 за адресою: 45008, Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Драгоманова, 22
1. Інформація про об’єкт малої приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
гараж, літер Б-1, загальною площею 64,7 м2 за адресою: 45008,
Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Волинській області (код ЄДРПОУ 02359662), за адресою: вул. Шопена,12, м. Луцьк,
43025, тел. (033) 78-56-70.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації:
об’єкт приватизації – гараж, літер Б-1, загальною площею 64,7 м2. Будівля одноповерхова, цегляна, покрівля рулонна, вікна відсутні, гаражні ворота
дерев’яні, оглядова яма відсутня. Рік побудови – 1973.
Площа земельної ділянки – не виділялася.
Земельна ділянка розташована: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5, земельна ділянка площею – інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності
або на праві користування: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до 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).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 09 жовтня 2018 року. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно 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 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.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні – 77527 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 38763,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 38763,50 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 – 7752,7 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3876,35 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3876,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту посвідчення договору купівліпродажу відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта приватизації до продажу, зокрема витрати на проведення незалежної оцінки майна у сумі 1948 грн (одна тисяча дев’ятсот сорок вісім гривень
00 копійок) з ПДВ.
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4. Додаткова інформація.
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Волинській області
Рахунок № 37315048004566 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13347870
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Волинській області
Рахунок № 37180500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 13347870
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 купівліпродажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію 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 17.15, в п’ятницю – з 8.00
до 16.00
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи
служби організації аукціону: РВ ФДМУ по Волинській області, за адресою:
43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57, час роботи
з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти: ocenka_07@
spfu.gov.ua.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області від 05.09.2018 № 382.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000130-1.
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 приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 775,27 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 387,64 грн.
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 387,64 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки 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 – група інвентарних
об’єктів у складі: будівля адмінбудинку (літер Д-2) загальною
площею 728,2 м2 та ремонтні бокси з операторною АЗС (літер Г-1)
загальною площею 409,9 м2 за адресою: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Лідавська, 30
1. Інформація про об’єкт малої приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: група
інвентарних об’єктів у складі: будівля адмінбудинку (літер Д-2)
загальною площею 728,2 м2 та ремонтні бокси з операторною
АЗС (літер Г-1) загальною площею 409,9 м2 за адресою: 43000,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 30.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації:
об’єкти приватизації – будівля адмінбудинку – двоповерхова будівля загальною площею 728,2 м2, фундаменти – бутобетонні стрічкові, стіни – цегляні, перегородки – цегляні, перекриття (міжповерхові, над підвальні, горищні)
залізобетонні панелі, покрівля – суміщення з перекриттям, з руберойду, оздоблення внутрішнє: поштукатурено й побілено.
Рік побудови – 1978.
Приміщення ремонтних боксів з операторною АЗС – одноповерхова будівля
загальною площею 409,9 м2, фундаменти – бутобетонні стрічкові, стіни – цегляні, перегородки – цегляні, перекриття (міжповерхові, над підвальні, горищні)
залізобетонні панелі, покрівля – суміщення з перекриттям, з руберойду, оздоблення внутрішнє: поштукатурено й побілено.
Рік побудови – 1978.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Земельна ділянка розташована: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська,
30. Земельна ділянка площею – інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності
або на праві користування: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аук-
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мала приватизація
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 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: 09 жовтня 2018 року. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно 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 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.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні – 2324865 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1162432,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1162432,50 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 – 232486,50 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 116243,25грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 116243,25грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту посвідчення договору купівліпродажу відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта приватизації до продажу, зокрема витрати на проведення незалежної
оцінки майна у сумі 7000,00 грн (сім тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Волинській області
Рахунок № 37315048004566 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13347870
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Волинській області
Рахунок № 37180500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 13347870
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 купівліпродажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію 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 17.15, в п’ятницю – з 8.00
до 16.00
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи
служби організації аукціону: РВ ФДМУ по Волинській області, за адресою:
43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти:
ocenka_07@spfu.gov.ua.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області від 05.09.2018 № 383.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000133-1.
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 приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 23248,65 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –11624,33 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11624,33 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
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Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлове
приміщення – гараж, «літер Б-1», загальною площею 39,5 м2 за
адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Олени
Хохол, 22
1.Інформація про об’єкт малої приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
нежитлове приміщення – гараж, «літер Б-1», загальною площею
39,5 м2 за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський,
вул. Олени Хохол, 22.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: на частину гаража
площею 20 м2 укладено договір оренди від 23.01.2012 № 639.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Волинській області (код ЄДРПОУ 02359662) за адресою: вул. Шопена,12, м. Луцьк,
43025, тел. (033) 78-56-70.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації:
об’єкт приватизації – гараж, «літер Б-1», загальною площею 39,5 м2. Будівля одноповерхова, цегляна, покрівля з шиферу, вікна відсутні, гаражні ворота
дерев’яні, є оглядова яма. Рік побудови – 1977.
Площа земельної ділянки – не виділялася.
Земельна ділянка розташована: Волинська обл., м. Володимир-Волинський,
вул. Олени Хохол, 22, земельна ділянка площею – інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності
або на праві користування: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до 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).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 09 жовтня 2018 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно 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 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.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні – 65679 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 32839,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 32839,50 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 – 6567,90 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 32839,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 32839,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту посвідчення договору купівліпродажу відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта приватизації до продажу, зокрема витрати на проведення незалежної оцінки майна у сумі 1980 грн (одна тисяча дев’ятсот вісімдесят гривень 00
копійок) з ПДВ;
при набутті права власності до покупця переходять всі права та обов’язки
орендодавця за договором оренди, що діє до 20.12.2020 включно.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Волинській області
Рахунок № 37315048004566 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13347870
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Волинській області
Рахунок № 37180500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 13347870
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.

5. 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»);
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спецвипуск
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівліпродажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію 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 17.15, в п’ятницю – з 8.00
до 16.00
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи
служби організації аукціону: РВ ФДМУ по Волинській області, за адресою:
43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти:
ocenka_07@spfu.gov.ua.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області від 05.09.2018 № 384.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000126-1.
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 приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 656,79 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 328,40 грн.
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 328,40 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

Запорізька область
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області про приватизацію на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
житлового будинку інв. № 1 у складі: незавершене будівництво,
літ. А; вхід в підвал, літ. Б, що розташований за адресою:
Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева,
30, поверненого за рішенням суду у державну власність
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок інв. № 1,
у складі: незавершене будівництво, літ. А; вхід в підвал, літ. Б, що
розташований за адресою: Запорізька обл., Приморський р-н,
с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30, повернений за рішенням суду у
державну власність (далі – Об’єкт).
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано Об’єкт:
Об’єкт збудовано з червоної цегли, розташований на окраїні села. До залізничної станції Єлизаветівка – 3 км, до центрального автомобільного шосе – 10
км. Рівень будівельної готовності – 25%. Консервація Об’єкта не проводилась.
Орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований Об’єкт: 0,2000 га.
Земельно-кадастрова документація не виготовлялась.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням
стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 15 жовтня 2018 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно 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, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами;
аукціоні 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 в проміжку часу з 16.15 до 16.45 хвилин дня проведення
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація Об’єкта:
Приватизація Об’єкта, розташованого за адресою: Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30, 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 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець Об’єкта, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна Об’єкта для:
аукціону з умовами – 190 210,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 95 105,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 95 105,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 19 021,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 510,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 9 510,50 грн.
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Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу Об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на
проведення оцінки Об’єкта у розмірі 5 400,00 грн протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.

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, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного
внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in
Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 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 15.00 за
місцем його знаходження: Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка,
вул. Вишнева, 30.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50,
тел. 061 226 07 75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду Об’єкта: Літвінова Ліна
Миколаївна, 061 226 07 76, reform1_23@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 03.09.2018 № 692.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000043-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 902,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 951,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 951,05 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку 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.

Кіровоградська область
Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Кіровоградській області повідомляє
Аукціон з продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні загальною площею 62,0 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл.,

12 вересня 2018 року

мала приватизація
Голованівський район, с. Давидівка, вул. Лісова, 5, що перебуває на балансі Селянського (фермерського) господарства «Славутич» (код ЄДРПОУ 32150431),
про який було оголошено у спецвипуску Державного інформаційного бюлетеня
про приватизацію від 08 серпня 2018 року та який мав відбутися 04 вересня
2018 року, не відбувся.
Відповідно до вимог частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», пункту 40 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, в електронній торговій системі «Прозорро.
Продажі» автоматично оголошено аукціон із зниженням стартової ціни
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні загальною
площею 62,0 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Давидівка, вул. Лісова, 5, що перебуває на балансі Селянського
(фермерського) господарства «Славутич» (код ЄДРПОУ 32150431).
Інформацію щодо аукціону із зниженням стартової ціни зазначенго об’єкта
малої приватизації розміщено за посиланням:
https://ubiz. ua/privatization/auction/UA-PS-2018-09-03-000012-2.
Аукціон з продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої за адресою:
Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14, про який було оголошено у спецвипуску Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію від 08 серпня 2018 року та який мав відбутися 04
вересня 2018 року, не відбувся.
Відповідно до вимог частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», пункту 40 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, в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» автоматично оголошено аукціон із зниженням стартової ціни об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл.,
Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
Інформацію щодо аукціону із зниженням стартової ціни зазначеного об’єкта
малої приватизації розміщено за посиланням:
https://ubiz. ua/privatization/auction/UA-PS-2018-09-03-000013-2.
Аукціон з продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової
будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2, розташованої за адресою:
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10, що перебуває на балансі Закритого акціонерного товариства «Голованівський хліб»
(код ЄДРПОУ 00378750), про який було оголошено у спецвипуску Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію від 08 серпня 2018 року та який
мав відбутися 04 вересня 2018 року, не відбувся.
Відповідно до вимог частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», пункту 40 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, в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі»
автоматично оголошено аукціон із зниженням стартової ціни об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10, що перебуває на балансі Закритого
акціонерного товариства «Голованівський хліб» (код ЄДРПОУ 00378750).
Інформацію щодо аукціону із зниженням стартової ціни зазначеного об’єкта
малої розміщено за посиланням:
https://ubiz. ua/privatization/auction/UA-PS-2018-09-03-000016-2.
Аукціон з продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі гаража площею 23,8 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл.,
смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі Кіровоградської
області (код ЄДРПОУ 37824388), про який було оголошено у спецвипуску Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію від 08 серпня 2018 року
та який мав відбутися 04 вересня 2018 року, не відбувся.
Відповідно до вимог частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», пункту 40 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, в електронній торговій системі «Прозорро.
Продажі» автоматично оголошено аукціон із зниженням стартової ціни
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі гаража площею
23,8 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка,
вул. Центральна, 17, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі Кіровоградської області (код
ЄДРПОУ 37824388).
Інформацію щодо аукціону із зниженням стартової ціни зазначеного об’єкта
малої приватизації розміщено за посиланням:
https://ubiz. ua/privatization/auction/UA-PS-2018-09-03-000015-2.

Луганська область
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – ОНБ – Садибний (індивідуальний)
житловий будинок за адресою: Луганська обл., Білокуракинський
р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1. Балансоутримувач – ПрАТ
«Білокуракинський» (код ЄДРПОУ 00847363)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: 92230, Луганська область, Білокуракинський
р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/ 1.
hh Дані про об’єкт незавершеного будівництва: не завершена
будівництвом окремо розташована одноповерхова будівля з
мансардою загальною площею 195,2 м2.

12 вересня 2018 року

Розмір земельної ділянки під будівлею – 302 м2. Відсоток готовності житлового будинку – 62%. Під’їзна дорога без покриття. Огородження земельної
ділянки для будівельного майданчика не облаштовано. Електро-, тепло-, водопостачання, система зв’язку, засоби пожежогасіння, тимчасові будівлі та
споруди, засоби збирання, безпечного тимчасового зберігання та видалення
відходів і вторинної сировини на будівельному майданчику – відсутні. Матеріал
фундаменту, стін та міжкімнатних перегородок – залізобетонні плити. Віконні
блоки та дверні отвори в наявності. Стеля шиферна у задовільному стані. Технічний стан недобудови характеризується, як задовільний.
Договори оренди об’єкта або його частини відсутні
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Білокуракинський»,
код за ЄДРПОУ 00847363, адреса: 92232, Луганська обл., Білокуракинський
р-н, с. Попівка.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 03 жовтня 2018 року.
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.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 117 995,89 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 58 997,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 58 997,95грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 11 799,59 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 899,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 5 899,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 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, реєстраційних
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:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, Рахунок № 37319070002543;
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 820172, Рахунок № 37189506700001.
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 приватизації: у робочі дні з 9-00
до 14-00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: 92230, Луганська область,
Білокуракинський р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, Луганська обл., м. Cєвєродонецьк,
бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.
ua/ru/regions/luhansk.html, тел. (06452) 42368.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами – з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до
15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 42368, адреса електронної пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області від 04 вересня 2018 року № 294.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000144-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 179,96 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 589,98 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 589,98 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на
веб-сторінки 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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спецвипуск
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Луганській області про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації – нежитлові будівлі у складі: адміністративна
будівля загальною площею 1632,4 м2 та дизельна загальною
площею 20,0 м2 за адресою: Луганська обл., Марківський р-н,
смт Марківка, пров. Південний, буд. 1. Балансоутримувач –
Територіальне управління державної судової адміністрації України
в Луганській області. Орган управління – Державна судова
адміністрація України
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: 92400, Луганська область, Марківський р-н,
смт Марківка, провулок Південний, 1.
hh Дані про нежитлові будівлі: адміністративна будівля – нежитлова
двоповерхова будівля загальною площею 1632,4 м2.
Дизельна – одноповерхова будівля загальною площею 20,0 м2.
Рік побудови будівель – 1987. Об’єкт приватизації розташований в центрі
міста. Не використовується понад десять років. Технічний стан конструктивних
елементів будівель задовільний, стан приміщень потребує ремонту. Розмір земельної ділянки під будівлею – 0,1783 га.
Договори оренди об’єкта або його частини відсутні.
Балансоутримувач: Територіальне управління державної судової адміністрації в Луганській області, код за ЄДРПОУ 26297948, адреса: 93010, Луганська
обл., м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 03 жовтня 2018 року.
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.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 317 164,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 158 582,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 158 582,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 31 716,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 858,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 15 858,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 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, реєстраційних
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:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, Рахунок № 37319070002543;
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 820172, Рахунок № 37189506700001.
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 приватизації: у робочі дні з 9.00
до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: 92400, Луганська область,
Марківський р-н, смт Марківка, провулок Південний, 1.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, Луганська обл., м. Cєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.
ua/ru/regions/luhansk.html, тел. (06452) 4 23 68.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами – з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45,
обідня перерва з 12.00 до 12.45. Телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса
ел. пошти: marinkova_09@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області від 04 вересня 2018 року № 295.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000089-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
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Крок аукціону для:
аукціону без умов – 3 171,64 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 585,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 1 585,82 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на
веб-сторінки 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.

Львівська область
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі продажу на
аукціоні з умовами окремого майна – нежитлової будівлі кафе
«Сузір’я», літ. А-1, площею 143,6 м2 за адресою: Львівська обл.,
Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 12б, що
перебуває на балансі відокремленого підрозділу «Добротвірська
ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля кафе «Сузір’я»,
літ. А-1, площею 143,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 80411, Львівська область, Кам’янка-Бузький
р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 12б.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля розташована наближено до центру
населеного пункту, стіни – цегляні, перегородки – цегляні; наявні інженерні комунікації. Об’єкт частково перебуває в оренді, а саме: укладений договір оренди на нерухоме державне майно – вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 102,1 м2 в будівлі кафе «Сузір’я» між Регіональним відділенням ФДМУ
по Львівській області та ФОП Веретельник Г. Р. з метою розміщення кафе, що
здійснює продаж товарів підакцизної групи. Договір діє до 29 травня 2020 року.
Орендна плата станом на 01.08.2018 становить 3393,13 грн.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,01 га. Кадастровий номер відсутній.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Добротвірська ТЕС» Акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго». Код ЄДРПОУ 00131618.
Адреса балансоутримувача: 80411, Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н,
смт Добротвір, вул. Промислова, 12.
Контактна особа – Гарасюк Степан Богданович, тел. 050-430-12-62.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 11 жовтня 2018 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
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 продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
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 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 завантаження електронних
копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – нежитлової будівлі кафе «Сузір’я, літ. А-1,
площею 143,6 м2 за адресою: Львівська область, Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 12б, що перебуває на балансі відокремленого підрозділу
«Добротвірська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго», здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 2 294,21 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 147,11 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 1 147,11 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 229,42 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 114,71 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 114,71 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 744,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з покупцем на ціну продажу об’єкта
нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
Договір оренди нерухомого державного майна – вбудованих нежитлових
приміщень загальною площею 102,1 м2, які розміщені в одноповерховій будівлі
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мала приватизація
кафе «Сузір’я» за адресою: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 12б, від 31 серпня 2011 року № 127 (зі змінами), укладений
між Регіональним відділенням ФДМУ по Львівській області та фізичною особою – підприємцем Веретельник Г. Р., зберігає чинність для нового власника
приватизованого майна. Договір оренди діє до 29 травня 2020 року. Орендна
плата станом на 01.08.2018 становить 3 393,13 грн.

4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
zz для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків
переможцем аукціону за придбаний Об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської служби
України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К Левицького, 18
zz для перерахування гарантійного внеску:

Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172.
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП «ПРОЗОРРО.
ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032)
299-91-07, телефон для довідок: (032) 261-62-14. Час роботи регіонального
відділення 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. Адреса ел. пошти – lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/lviv.html, у розділі «Каталог Об’єктів».

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-2018-07-25-000009-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про
приватизацію Об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію Об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 22,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 11,47 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку 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
Львівській області про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації державної власності – пакета акцій розміром
100,0 % статутного капіталу ПрАТ «Новороздільське гірничохімічне підприємство «Сірка»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство
«Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка»
(далі – ПрАТ «НГХП «Сірка»)
Місцезнаходження товариства: 81652, Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 32940082.
Розмір статутного капіталу товариства: 178209707,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 712838828 штук, що становить 100,0 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2018 – 118 осіб.
Види діяльності за КВЕД:
08.12 «Добування піску, гравію, глин і каоліну» (основний);
33.14 «Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування»;
35.13 «Розподілення електроенергії»;
35.22 «Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи»;
36.00 «Забір, очищення та постачання води»;
49.20 «Вантажний залізничний транспорт»;
49.41 «Вантажний автомобільний транспорт».
Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):
Продукція (роботи, послуги)
Транспортування енергоносіїв
Транспортування газу
Господарська вода, каналізація та відведення
стічних вод
Ремонт електродвигунів

Одиниця
виміру
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

1209,8
2694,5
17,9

За І півріччя
2018 року
708,1
1515,3
34,1

923,1

271,7

За 2017 рік
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Продукція (роботи, послуги)
Послуги гірничою технікою та автотранспортом
Послуги залізничного транспорту
Виробництво міндобрив

Одиниця
виміру
тис. грн
тис. грн
тис. грн

Продовження таблиці
За І півріччя
2018 року
1213,8
325,0
3744,2
1477,1
26,4
–

За 2017 рік

Експортна продукція (роботи, послуги) відсутні.
Основні показники господарської діяльності ПрАТ «НГХП «Сірка»*
за останні три роки та останній звітний період
Одиниця
І півріччя
2015 рік* 2016 рік*
2017 рік
виміру
2018 року
Обсяг реалізації продукції (робіт,послуг)
тис. грн
7843
8650
8999
4331
Первісна вартість основних фондів
тис. грн
81021
82308
3120584
3121048
Залишкова вартість основних фондів
тис. грн
18085
16834
138699
137909
Знос основних фондів
%
77,7
79,5
95,5
95,5
Балансовий прибуток (збиток)
тис. грн
-15633
-15633
-1106
3095
Величина чистого прибутку (збитку)
тис. грн
85
78
-1106
-1989
Рентабельність
%
1,08
0,9
-12,3
-45,9
Вартість активів
тис. грн
30035
27621
177531
175962
Вартість власного капіталу
тис. грн
29281
27147
177104
175115
Дебіторська заборгованість
тис. грн
2475
1736
1346
1245
Кредиторська заборгованість
тис. грн
754
474
427
847
*За 2015 та 2016 роки надані показники господарської діяльності державного підприємства «Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка», яке 02.06.2017 перереєстроване у ПрАТ «НГХП «Сірка».
Показник

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки,
на якій розташовано ПрАТ, умови користування ними:
у складі об’єктів нерухомого майна ПрАТ «НГХП «Сірка», які використовуються для здійснення господарської діяльності, обліковуються такі будівлі,
споруди, нежитлові приміщення:
Будівлі, приміщення: за місцезнаходженням Львівська область, Миколаївський район, м. Новий Розділ: гараж для стоянки службових машин (бокс 2)
заг. пл. 41,8 м2, вул. Гірнича,1-Г; гараж для стоянки службових машин (бокс
3) заг. пл. 43,8 м2, вул. Гірнича,1-Д; склад лінійних матеріалів заг. пл. 95,6 м2,
вул. Гірнича,1-М; будівля корпусу вузла зв’язку заг. пл. 5686,5 м2 (частка
65/100), вул. Гірнича, 2, блок 1; автоматична каналізаційна станція заг. пл.
24,6 м2, вул. Гірнича,4-А; насосна станція із госпканалізацією заг. пл. 80,2 м2,
вул. Гірнича, 9-З; споруда живлення трансформаторної підстанції-338 заг. пл.
81,6 м2, вул. Гірнича, 13-Б; складське приміщення (бокс № 1) заг. пл. 209,8 м2,
вул. Гірнича, 17-Є, бокс 1; адміністративно-побутовий корпус ПВГП зі складом заг. пл. 346,4 м2, вул. Гірнича, 17-Є; бокс 2; склад фарб заг. пл. 1687,8 м2,
вул. Гірнича, 17-Ж; склад обладнання заг. пл. 3110,4 м2, вул. Гірнича, 17-К;
будівля ЕРЦ заг. пл.1515,7 м2, вул. Гірнича, 17-Л; будинок електроцеху заг. пл.
590,4 м2, м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 17-Л/1; приміщення хімлабораторії
(ЦЗЛ) заг. пл. 1578,3 м2, вул. Гірнича, 17-Н; будівля управління заг. пл. 623,9 м2,
вул. Гірнича, 31; споруда поста ЕЦ стрілок заг. пл. 505,8 м2, вул. Гірнича, 31-А;
службово-технічна будівля заг. пл. 3087,3 м2, вул. Гірнича, 33; будівля ДЕПО
заг. пл. 2321,1 м2, вул. Гірнича, 33-Б; приміщення роздаточної змазки заг. пл.
70,8 м2, вул. Гірнича, 33-В; споруда побут комбінату заг. пл. 1540,1 м2, вул. Топольна, 2; приміщення видобувної дільниці заг. пл. 78,8 м2, вул. Топольна, 3;
адмінприміщення транспортно-гірничого цеху заг. пл. 477,8 м2, вул. Топольна, 4;
приміщення механічної майстерні заг. пл. 1195,8 м2, вул. Топольна, 6; ремонтномеханічна майстерня № 4 заг. пл. 2151,7 м2, вул. Топольна, 8; корпус технічного
обслуговування і ремонту машин заг. пл. 225,8 м2, вул. Топольна, 11; будівля
по ремонту тракторів заг. пл. 737,7 м2, вул. Топольна, 12; будівля живлення головної понижуючої підстанції № 110 заг пл. 183,1 м2, вул. Топольна, 14; будівля
гаражного господарства автотранспортного цеху заг. пл. 299,1 м2, вул. Топольна, 15; критий навіс для стоянки автомобілів (в складі будівлі гаражного
господарства) заг. пл. 640,5 м2, вул. Топольна,16; головний корпус технічного
обслуговування та ремонту автомобілів заг. пл. 7828,6 м2, вул. Топольна, 17;
будівля закритої мийки заг. пл. 814,4 м2, вул. Топольна, 18; будівля контрольнопропускного пункту АТЦ заг. пл. 121,3 м2, вул. Топольна, 19; трансформаторна
підстанція заг. пл. 90,4 м2, вул. Технологічна,7; приміщення для чистильників
стрілок заг. пл. 11,2 м2, вул. Технологічна,10-А; будівля ремонтно-механічного
цеху заг. пл. 3023,2 м2, вул. Технологічна,11; цех антикорозійних покрить заг.
пл. 3923,9 м2, вул. Технологічна,15; газорозподільний пункт заг. пл. 33,3 м2,
вул. Технологічна, 27; за місцезнаходженням Львівська область, Жидачівський
район, с. Дем’янка-Наддністрянська: пост ЕЦ заг. пл. 507,5 м2, вул. Залізнична, 5; адміністративно-побутовий корпус заг. пл. 515,1 м2, вул. Залізнична, 7;
трансформаторна підстанція № 2 заг. пл. 40,6 м2, вул. Залізнична, 10; трансформаторна підстанція № 1 заг. пл. 38,8 м2, вул. Залізнична, 11; будівля зварювального поста заг. пл. 10,8 м2, вул. Залізнична, 14; за місцезнаходженням
Львівська область, Миколаївський район, селище Розділ: хлораторна 2 підйому госпводи заг. пл. 97,5 м2, вул. Зеленої бічна, 4; нежитлові будівлі (в т. ч.
насосна станція № 1 заг. пл. 21,4 м2; насосна станція заг. пл. 22,4 м2, огорожа
№ 1), вул. Зеленої бічна, 6; механічна майстерня джерела № 6 заг. пл.37,1 м2,
вул. Зеленої бічна, 8.
Споруди: автодорога із залізобетонних плит протяжністю 2100 пог. м; площадка навантаження вапняків 12000 м2; благоустрій гаражного господарства
2950м3; канава для огляду локомотива 30 м2; оглядова канава 30 м2; насосна
станція 25 м2; залізничний міст через р. Бережниця 58,5 пог. м; станція навантаження «Вапняків» 2847 пог. м; залізнична колія № 12 ст. Проммайданчик 144
пог. м; під’їздні станції 883 пог. м; участок залізничних шляхів 3107,5 пог. м; залізнична станція Роздільська 6540 пог. м; залізничний міст через р. Дністер 140
пог. м; залізничний шляхопровід ГК116+17,2 40 пог. м; залізничний шляхопровід на ТК-153 94 пог. м; залізничний міст через р. Вивня 87 пог. м; внутрішньо
площадкові залізничні колії ЗСМД 1568 пог. м; з/дороги станції Роздільської
1000 пог. м; трансформаторна підстанція № 28, 53,3 м2; паливнозаправочний
пункт, 243 м2; благоустрій гаражного господарства 28400м3; загорожа гаражного господарства протяжністю 375 пог. м; вертикальна планіровка зони допоміжного виробництва-АЗС протяжністю 7500 пог. м; резервуар залізобетонний
прямокутний 3000 м3; автодороги і площадки, благоустрій 370 м2.
ПрАТ «НГХП «Сірка» користується земельними ділянками загальною
площею 66,0805 га на підставі Договору № 1/21 від 11.06.2009 про сервітутне
землекористування земельною ділянкою, укладеного з Роздільським державним гірничо-хімічним підприємством «Сірка», а саме:
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спецвипуск
Місцезнаходження земельної ділянки
Львівська область, м. Новий Розділ (в т. ч. Берездівецької сільської ради) (за межами населеного
пункту)
Львівська область, Миколаївський район, селищна
рада смт Розділ (за межами населеного пункту)
Львівська область, Миколаївський район, Березинська сільська рада (за межами населеного пункту)
Львівська область, Миколаївський район, Зарічнянська сільська рада (за межами населеного пункту)

Площа
земельної
ділянки, га
61,1

У тому числі
землі
землі під
промисловості, га залізницями, га
55,0739
6,0261

0,5

0,500

–

1,1165

–

1,1165

3,3640

–

3,3640

Правовстановлюючі документи на земельні ділянки, якими користується
ПрАТ «НГХП «Сірка», знаходяться на стадії розробки та виготовлення.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про
сплату екологічних зборів та платежів тощо:
Код забруднюючої речовини
243.1.009
243.1.012
Разом за 2017 рік
І півріччя 2018 року – викиди відсутні

Назва забруднюючої
речовини
2017 рік
Вуглецю окис
Тверді речовини
Викиди в атмосферне повітря

Фактичний
обсяг викиду

Сплачено
податку

0,004 т
0,004 т
0,008 т

0,33 грн
0,33 грн
0,66 грн

2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 жовтня 2018 року, час проведення
аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
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 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 державного пакета акцій ПрАТ «НГХП «Сірка» у кількості
712838828 штук акцій, що становить 100,0 % статутного капіталу товариства,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р.
№ 432 (із змінами).
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «НГХП «Сірка» має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист
економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у
власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення
25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта
господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду
заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Покупець пакета акцій ПрАТ «НГХП «Сірка», що є випущеними у бездокументарній формі існування, повинен укласти договір про відкриття рахунку у
цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 178209707,00 грн (сто сімдесят вісім мільйонів двісті
дев’ять тисяч сімсот сім гривень 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 89104853,50 грн (вісімдесят дев’ять
мільйонів сто чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три гривні 50 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 89104853,50 грн (вісімдесят дев’ять мільйонів
сто чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три гривні 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17820970,70 грн (сімнадцять мільйонів вісімсот двадцять тисяч дев’ятсот сімдесят гривень 70 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 8910485,35 грн (вісім мільйонів
дев’ятсот десять тисяч чотириста вісімдесят п’ять гривень 35 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 8910485,35 грн (вісім мільйонів дев’ятсот десять
тисяч чотириста вісімдесят п’ять гривень 35 коп.).
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець пакету акцій ПрАТ «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство
«Сірка» розміром 100,0% зобов’язаний забезпечити:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату підписання
договору купівлі-продажу;
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції, робіт, послуг;
інвестування протягом п’яти років від дати переходу права власності на
пакет акцій не менше 23 млн грн на технічне переозброєння, оновлення основних фондів товариства, освоєння нових видів та підвищення якості наявних
видів продукції, робіт, послуг;
недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до пенсійного фонду,
до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для акціонерного товариства, у встановленому законодавством порядку (у разі визначення їх для підприємства);
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини
першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником
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дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8
частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу до нього права власності на пакет акцій;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії,
а після його завершення – укладення нового або внесення змін до зазначеного
договору в установленому законодавством порядку та його виконання;
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону
України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів
з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;
виконання рекомендацій екологічного аудиту, які визначені у звіті та висновках обов’язкового екологічного аудиту підприємства в процесі приватизації,
проведеного на замовлення Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Екозахист» (звіт про екологічний
аудит від 13.10.2016).
Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, крім мобілізаційних завдань (у разі визначення їх для підприємства), становить п’ять років від дати переходу права власності на пакет
акцій товариства.

4. Додаткова інформація.

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

zz для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків
переможцем аукціону за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070,
Рахунок – № 37180500900001,
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської служби
України у Львівській області, МФО 825014,
Місцезнаходження установи казначейства: м. Львів, вул. К Левицького, 18.
zz для перерахування гарантійного внеску:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070,
Рахунок – № 37316080000840,
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО
820172,
Місцезнаходження установи казначейства: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначено реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з ПрАТ «НГХП
«Сірка» можна з 9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Гірнича,2. Контактна особа на
підприємстві: голова правління ПрАТ «НГХП «Сірка» Батьковець Олександр
Володимирович, роб. тел. (03241) 420-10.
Організатор аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області. Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3. Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки на сайті ФДМУ: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/lviv.html. Час роботи регіонального відділення 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.
Адреса електронної пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Служба з організації аукціону – відділ реформування власності, продажу
пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин, контактна особа – Доманська
Ірина Богданівна, тел. (032) 261-66-02 та 255-39-72.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 03 серпня 2018 р.
№ 01254.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-24-000022-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів.
Крок аукціону:
аукціону без умов: мінімальний крок аукціону – 1782097,07 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціону –
891048,54 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону на етапі подання цінових пропозицій – 891048,54 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку 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
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
гаража, А-1 загальною площею 42,7 м2
Аукціон з умовами, запланований на 30.08.2018, по об’єкту малої приватизації: окреме майно – гараж, А-1, загальною площею 42,7 м2 за адресою: 80001, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, не
відбувся.
Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни по вищевказаному
об’єкту відбудеться 28.09.2018.
Детальна інформація – у спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» від 30 липня 2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000006-1.
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мала приватизація
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – цех по виробництву рідкого аміаку
(будівля водопідготовки)
Аукціон з умовами, запланований на 30.08.2018, по об’єкту малої приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – цех по виробництву рідкого
аміаку (будівля водопідготовки) за адресою: 81616, Львівська область, Миколаївський р-н, с. Березина, вул. Промислова,26, не відбувся.
Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни по вищевказаному
об’єкту відбудеться 28.09.2018.
Детальна інформація – у спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» від 30 липня 2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000029-1.

Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – цех по виробництву рідкого аміаку:
будівля складу каталізаторів і реагентів,
насосна станція зворотного водопостачання, навіс
Аукціон з умовами, запланований на 30.08.2018, по об’єкту малої приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – будівля складу каталізаторів і реагентів (81652, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Технологічна,52),
насосна станція зворотного водопостачання, навіс (81616, Львівська область,
Миколаївський р-н, с. Березина, вул. Промислова,28), не відбувся.
Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни по вищевказаному
об’єкту відбудеться 28.09.2018.
Детальна інформація – у спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» від 30 липня 2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000092-1.

Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – лікарня
Аукціон з умовами, запланований на 30.08.2018, по об’єкту малої приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня за адресою: 80314, Львівська область, Жовківський район, с. Гійче, вул. Молодіжна, 1А, не відбувся.
Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни по вищевказаному
об’єкту відбудеться 28.09.2018.
Детальна інформація – у спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» від 30 липня 2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000030-1.

Одеська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Одеській області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації – окремого майна –
будівлі та споруди колишньої лазні, у складі
нежитлової будівлі  площею 171,3 м2 (літ. А), нежитлової будівлі
площею 169,2 м2 (літ. А1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б)
Аукціон без умов, запланований на 04.09.2018, по об’єкту малої приватизації:
будівлі та споруди колишньої лазні у складі нежитлової будівлі площею 171,3 м2
(літ. А); нежитлової будівлі площею 169,2 м2 (літ. А1 ) та котельні площею 73,1 м2
(літ. Б), розташованому за адресою: Одеська область, Саратський район, с. Розівка, вул. Шкільна, 3, що перебуває на балансі ПАТ «Южний», не відбувся.
Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни по вищевказаному
об’єкту відбудеться 03.10.2018. Детальна інформація – у спецвипуску
«Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» від 06 серпня
2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000029-3.

Полтавська область
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – одноповерховий 4-кімнатний
житловий будинок з підсобним господарським приміщенням
за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка,
вул. Степна, 15, балансоутримувач – Полтавське тампонажне
управління ПАТ «Укрнафта» код ЄДРПОУ 00143113
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
одноповерховий 4-кімнатний житловий будинок з підсобним
господарським приміщенням (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка,
вул. Степна, 15.
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Відомості про об’єкт: будівництво одноповерхового 4-кімнатного житлового будинку з підсобним господарським приміщенням розпочато в жовтні 1992
року, призупинено в червні 1995 року. Заходи по консервації не здійснювались.
Загальна площа по проекту 108,49 м2, житлова площа по проекту 50,82 м2, будівельний об’єм за проектом – 443,36 м3. Ступінь будівельної готовності на час
припинення будівництва – 14 %. Бетонні стрічкові фундаменти – у задовільному
стані, цоколь – у незадовільному, цегляні перегородки мають пошкодження,
перекриття відсутнє. Фізичний знос – 75%. Відстань до автодороги Київ-ХарківДовжанський – 0,4 км; межі обласного центру м. Полтави – 13 км.
Право власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: площа земельної ділянки: 0,1237 га. Кадастровий номер:
5324080101:01:004:0425. Категорія земель: землі житлової та громадської
забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження
і контактні дані): Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта» код ЄДРПОУ 00143113, 36034 м. Полтава, вул. Половки, 90, начальник Королько Л. І.,
тел./факс (0532) 667059.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде
проведено 12 жовтня 2018 року, час проведення визначається електронною
торговою системою автоматично.
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 проміжок 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 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 завантаження 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 покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням
стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не менш як одного учасника аукціону.

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноповерховий
4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням за
адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15 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.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19200,0 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 9600,0 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 9600,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1920,00 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 960,00 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 960,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
покупець об’єкта державної власності – об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий 4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка,
вул. Степна, 15, балансоутримувач Полтавське тампонажне управління ПАТ
«Укрнафта» код ЄДРПОУ 00143113, зобов’язаний забезпечити компенсацію
коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок
органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 1820,00
(одна тисяча вісімсот двадцять грн. 00 коп.) гривень 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, реєстраційних
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:
zz Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
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спецвипуск
МФО: 831019, Код ЄДРПОУ: 22527015
zz Реквізити для перерахування гарантійного внеску:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401, Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
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: у робочі дні з 8.00 до 17.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка,
вул. Степна, 15.
ПІБ контактної особи: начальник Полтавського тампонажного управління
ПАТ «Укрнафта» Королько Л. І., тел./факс (0532) 667059.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
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 електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області 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 області від 05.09.2018 № 569.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000053-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 192,00 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 96,00 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 96,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/,
на якій є посилання на веб-сторінки 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 Полтавській області про
проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 % об’єктів малої приватизації:
окреме майно – нежитлова будівля – склад балонів літ. V-1 площею 23,5 м2
за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1, балансоутрмувач: ПАТ
«Демітекс» (код ЄДРПОУ 14299824); стартова ціна – 9447,00 грн;
окреме майно – вбиральня літ. R, площею 4,1 м2 за адресою: м. Полтава,
вул. Бірюзова Маршала, 26/1, балансоутримувач: ПАТ «Демітекс» (код ЄДРПОУ
14299824); стартова ціна – 2100,00 грн;
окреме майно – будка сторожа літ. АР площею 3,9 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1, балансоутримувач: ПАТ «Демітекс» (код
ЄДРПОУ 14299824); стартова ціна – 2500,00 грн;
об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня-магазин за адресою:
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2, балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро» (код ЄДРПОУ 33014041); стартова
ціна – 33800,00 грн;
окреме майно – нежитлова будівля магазину за адресою: Полтавська обл.,
м. Глобине, вул. Лобановського, 1/17, балансоутримуач: ТОВ «НовомосковськАгро» (код ЄДРПОУ 33014041); стартова ціна – 31550,00 грн.
Електронні аукціони відбудуться 02 жовтня 2018 року, час проведення
визначається електронною торговою системою автоматично.
Для участі в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із підключених до системи «Прозорро.Продажі» майданчиків.
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Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації –
державного пакета акцій розміром 96,1290% статутного капіталу
акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування товариства: акціонерне товариство
«Тернопільський радіозавод «Оріон».
Місцезнаходження товариства: 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 22607719.
Розмір статутного капіталу товариства: 25 888 000,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій в кількості 99 543 480 штук, що становить 96,1290 відсотка статутного капіталу товариства (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 14.07.2011 № 639/1/98, видане ДКЦПФР; Депозитарна
установа: ПАТ АК «УКРГАЗБАНК»).
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01 серпня 2018
року – 450 осіб.
Основні види економічної діяльності за КВЕД:
26.30 Виробництво обладнання зв’язку
27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування
95.12 Ремонт обладнання зв’язку
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших.
Основною спеціалізацією підприємства є виробництво засобів УКХ та
КХ радіозв’язку в діапазоні (30-110), (146-174) та (400-470) МГц (стаціонарні, возивні, носивні, приховано-носивні радіостанції та радіоретранслятори)
спеціального та загальногосподарського призначення, виробництво енергозберігаючих ламп.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)
Назва основних видів продукції
(робіт, послуг)
Продукція спеціального призначення, у
т. ч. експорт
Продукція народно-господарського призначення, у т. ч. експорт:

Обсяги виробництва, тис. грн
2015 р.

2016 р.

2017 р.

52016
26885
7402
–

46403
14527
13806
57

15845
1865
15521
–

І півріччя
2018 р.
853
93
4743
–

Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та за останній звітний період
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Чистий фінансовий результат, тис. грн
Первісна вартість основних засобів, тис. грн
Залишкова вартість основних засобів, тис. грн
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн
Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис. грн
Прострочена заборгованість по заробітній платі, тис. грн
Прострочена заборгованість із страхування, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

73145

56307

30927

І півріччя
2018 року
7597

+2271
81958
26988
56728
41385
5528
12923
–
–
–

+708
83104
27014
53580
40615
5539
9145
386,0
–
–

-4292
83236
26037
54163
36224
6031
12665
–
2037
–

-5019
83006
25500
50277
31196
2954
13370
774,1
4711,2
–

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення):
Кількість будівель та споруд: 36 одиниць.
Площа складських приміщень – 5,6 тис. м2.
Площа виробничих приміщень – 35,0 тис. м2.
Площа офісних приміщень – 8,59 тис. м2.
Інших допоміжних приміщень – 50,23 тис. м2.
Функціональне використання будівель та споруд: комплексне використання (виробниче, виробничо-складське, складське, адміністративне, оздоровче,
житлове та іншого призначення).
На балансі товариства перебувають 2 об’єкти державної власності, що не
ввійшли до статутного капіталу товариства: підземний перехід та сховище цивільної оборони № 72058 за адресою Тернопіль, вул. 15 Квітня,6.
Акціонерним товариством «Тернопільський радіозавод «Оріон» укладено
31 договір оренди нерухомого майна загальною площею 14077,63 м2, розмір
загальної місячної орендної плати – 541 943,10 грн.
Відомості про земельні ділянки:
земельна ділянка площею 3,7381га, місцезнаходження: вул. 15 Квітня, 6,
м. Тернопіль, кадастровий номер: 6110100000:05:009:0012, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
вид речового права: право оренди землі (договір оренди землі від 27.05.2018,
термін дії до 28.04.2020), знаходяться 4 об’єкти нерухомого майна;
земельна ділянка площею 0,1549 га, місцезнаходження: с. Байківці, Тернопільський район, Тернопільська область, кадастровий номер:
6125280600:02:001:1970, цільове призначення: для обслуговування будівель
та споруд, вид речового права: право оренди землі (договір оренди землі від
24.11.2010 (із внесеними змінами), термін дії до 30.09.2059), знаходиться 1
об’єкт нерухомого майна;
земельна ділянка площею 6,8108га, місцезнаходження: с. Байківці, Тернопільський район, Тернопільська область, кадастровий номер:
6125280600020011732, цільове призначення: для обслуговування будівель
та споруд, вид речового права: право оренди землі (договір оренди землі від
24.11.2010 (із внесеними змінами), термін дії до 30.09.2059), знаходяться 7
об’єктів нерухомого майна;
земельна ділянка площею 1,0 га, місцезнаходження: вул. Приморська,
46, с. Більшовик, Голопристанський район, Херсонська область, кадастровий
номер: 6522383500:02:002:0063, цільове призначення: для розміщення бази
відпочинку «Оріон», вид речового права: право оренди землі (договір оренди
земельної ділянки від 14.02.2014, строком на 10 років), знаходяться 12 об’єктів
нерухомого майна;

12 вересня 2018 року

мала приватизація
земельна ділянка площею 0,30 га, місцезнаходження: с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області перебуває, цільове призначення: для
будівництва бази відпочинку, вид речового права: право власності (Державний
акт на право користування землею Б № 035408 від 1984 року), знаходиться 1
об’єкт нерухомого майна;
земельна ділянка площею 0,52 га, місцезнаходження: с. Ратищі Зборівського району Тернопільської області, цільове призначення: для господарської
діяльності, вид речового права: право власності (Державний акт на право постійного користування землею ІІ – ТР № 000473 від 06.08.1997), знаходиться
1 об’єкт нерухомого майна;
земельна ділянка площею 0,6 га та 3,0 га, місцезнаходження: м. Зборів, виділена товариству рішенням Зборівської міської ради від 29.06.1978 № 12 та від
14.03.1980 № 5, правовстановлюючі документи на земельні ділянки у встановленому порядку не оформлені, знаходяться 10 об’єктів нерухомого майна.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів і платежів:
протягом 2018 року обсяг викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» становить
3,787 тонн та діоксиду вуглецю 215,826 тонн, за що сплачено екологічного податку 1267 грн 97 коп.
Обсяг скидів безпосередньо у водні об’єкти (р. Гніздична) становить
0,1496 тонн, за що сплачено екологічного податку 21 грн 68 коп.
На даний час відходи, які утворилися протягом 2018 року, утилізовані ТОВ
«Екоресурси – 2011» у кількості 0,921 тонн відходів 1 – 3 класу небезпеки та
2310 шт. ртутних ламп.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 жовтня 2018 року, час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до
вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу.
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 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 державного пакета акцій акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» в кількості 99 543 480 штук номінальною вартістю 24 885 870,00 грн, що становить 96,1290 відсотків статутного капіталу
товариства, 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).
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 24 885 870,00 грн (двадцять чотири мільйони вісімсот
вісімдесят п’ять тисяч вісімсот сімдесят грн 00 коп.).
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 442 935,00 грн (дванадцять мільйонів чотириста сорок дві тисячі дев’ятсот тридцять п’ять грн 00 коп.).
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 12 442 935,00 грн (дванадцять мільйонів чотириста сорок дві тисячі дев’ятсот тридцять п’ять грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із
способів продажу:
аукціону з умовами – 2 488 587,00 грн (два мільйони чотириста вісімдесят
вісім тисяч п’ятсот вісімдесят сім грн 00 коп.).
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 244 293,50 грн (один мільйон двісті
сорок чотири тисячі двісті дев’яносто три грн 50 коп.).
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 1 244 293,50 грн (один мільйон двісті сорок чотири тисячі двісті дев’яносто три грн 50 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн (сімсот сорок чотири грн.
60 коп.)
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на момент укладення договору купівлі-продажу пакета акцій;
збереження авторських прав на технічну документацію виробів, створених
за державні кошти;
освоєння виробництва нових видів продукції (послуг), у тому числі для потреб національної безпеки і оборони, для генерації та конвертації різних видів енергії;
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації та енергомодернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних
технологій і нового технологічного обладнання, механізації та автоматизації
виробництва;
погашення боргів із виплати заробітної плати та перед бюджетом наявних
на момент укладення договору купівлі-продажу;
виконання вимог Закону України «Про державну таємницю» в частині провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, забезпечення роботи відділу безпеки і таємного діловодства, збереження та обліку матеріальних носіїв секретної інформації та функціонування приміщень для зберігання
секретної інформації;
виконання встановлених мобілізаційних завдань;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини
першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником
дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті
41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на пакет акцій;
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
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належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення
товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі
товариства, у тому числі об’єктів цивільної оборони відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України;
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету
України на безпосереднє або опосередковане придбання пакета акцій, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного акціонерного товариства, а також активів у вигляді єдиного майнового
комплексу або структурного підрозділу акціонерного товариства. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється
законодавством про захист економічної конкуренції.
Строк виконання зобов’язань не перевищує п’яти років після підписання
акта приймання-передавання пакета акцій.
Покупець державного пакета акцій акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8
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, реєстраційних
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 Фонд державного майна України по
Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для внесення реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Рахунок № 37313019011911 (для внесення реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Тернопільській області
Адреса: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008
Рахунок: 25204055101822 (долари США), 25205055100866 (євро) (для внесення реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт приватизації)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001
МФО 338783
Код ЄДРПОУ: 14037372
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: у робочі дні з 9.00 год. до 16.00
год. за місцезнаходженням об’єкта: 46023, м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 6.
Контактна особа: Костецький Володимир Ярославович, перший заступник
голови правління АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», тел. 0503770491,
(0352) 28-74-90.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Тернопільській області, що знаходиться за адресою: каб. 504, вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46003, адреса веб-сайта email:
ternopil@spfu.gov.ua; http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternop.
Телефон для довідок (0352) -25-04-87.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській
області від 30.08.2018 № 00479.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000135-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять
п’ять ) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 248 858,70 грн (двісті сорок вісім тисяч вісімсот
п’ятдесят вісім грн. 70 коп.);
аукціон із зниженням стартової ціни – 124 429,35 грн (сто двадцять чотири
тисячі чотириста двадцять дев’ять грн. 35 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 124 429,35 грн (сто двадцять чотири тисячі чотириста двадцять дев’ять грн. 35 коп.).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на
веб-сторінки 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 Тернопільській області про
проведення аукціону для продажу об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – очисні споруди в м. Бережани
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва – очисні споруди в м. Бережани у складі:
адміністративно-побутовий та виробничо-допоміжний корпус з теплим
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переходом (літ. «А»); споруда решіток (літ. «Б»); котельня (літ. «В»); хлораторна (літ. «Г»); блок фільтрів та виробничо-допоміжні приміщення (літ. «Д», «ДІІ»);
блок ємкостей (І); водонапірна башта (ІІ); пісковий бункер (ІІІ), що знаходяться
за адресою: 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Л. Українки, 33;
будівля очисних споруд, підвал (літ. «А»); будівля очисних споруд (літ. «Б»),
що знаходяться за адресою: 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 73.
Місцезнаходження: 47500, Тернопільська область, м. Бережани, вул. Л. Українки, 33 та вул. Січових Стрільців, 73.
Дані про будівлі: очисні споруди в м. Бережани включають: адміністративнопобутовий та виробничо-допоміжний корпус з теплим переходом; споруду
решіток; котельню; хлораторну; блок фільтрів та виробничо-допоміжні приміщення; блок ємкостей; водонапірну башту; пісковий бункер, що знаходяться
за адресою: 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Л. Українки, 33; та
дві будівлі очисних споруди, що знаходяться за адресою: 47500, Тернопільська
обл., м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 73.
Ділянка, на якій знаходяться очисні споруди, розташована на території Бережанської міської ради в південно-східному напрямі від міста на віддалі 1,5 км
від житлової забудови.
Всі резервуари і камери, розміщені нижче рівня землі: виконані з монолітного бетону.
Надземні частини будівель і споруд виконані із цегляної кладки, перекриття – із збірних залізобетонних ребристих і кругло-пустотних панелей, покрівля – із рулонних матеріалів.
Будівництво очисних споруд розпочато в липні 1987 року, призупинено в
січні 2001 року.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не огороджений та
не охороняється. Технічний стан об’єкта незадовільний, об’єкт перебуває в
занедбаному стані.
Інженерні мережі та технологічне обладнання відсутні.
Дані про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації:
Очисні споруди знаходяться на земельних ділянках загальною площею
5,5 га: вул. Л. Українки, 33, м. Бережани – площею 4,0 га, кадастровий номер
6120410100:04:015:0323;
вул. Січових Стрільців, 73, м. Бережани – площею 1,5 га, кадастровий номер 6120410100:04:017:0398.
Цільове призначення земельних ділянок: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання,
очищення та розподілення води), власник: Тернопільська обласна державна
адміністрація (код ЄДРПОУ 00022622), правокористувач: Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ
04014074). Обтяження на земельні ділянки відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Управління капітального будівництва
Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04014074).
Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: вул. Грушевського,
8, м. Тернопіль, 46021, тел. (0352) 52-20-93.
Рівень будівельної готовності: 79 %.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 жовтня 2018 року. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (із внесеними змінами).
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 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 незавершеного будівництва – очисних споруд в м.
Бережани у складі: адміністративно-побутовий та виробничо-допоміжний
корпус з теплим переходом (літ. «А»); споруда решіток (літ. «Б»); котельня (літ.
«В»); хлораторна (літ. «Г»); блок фільтрів та виробничо-допоміжні приміщення
(літ. «Д», «ДІІ»); блок ємкостей (І); водонапірна башта (ІІ); пісковий бункер (ІІІ),
що знаходяться за адресою: 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Л.
Українки, 33; будівля очисних споруд, підвал (літ. «А»); будівля очисних споруд
(літ. «Б»), що знаходяться за адресою: 47500, Тернопільська обл., м. Бережани,
вул. Січових Стрільців, 73, 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 внесеними змінами).
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 7 225 031,20 грн (сім мільйонів двісті двадцять п’ять
тисяч тридцять одна грн 20 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 612 515,60 грн (три мільйони шістсот дванадцять тисяч п’ятсот п’ятнадцять грн 60 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 3 612 515,60 грн (три мільйони шістсот дванадцять тисяч п’ятсот п’ятнадцять грн 60 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 з умовами – 722 503, 12 грн (сімсот двадцять дві тисячі п’ятсот
три грн 12 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 361 251,56 грн (триста шістдесят
одна тисяча двісті п’ятдесят одна грн 56 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 361 251,56 грн (триста шістдесят одна тисяча
двісті п’ятдесят одна грн 56 коп.).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 744,60 грн (сімсот сорок чотири грн. 60 коп.).
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Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта приватизації та ввести його в експлуатацію
без збереження первісного призначення протягом п’яти років з моменту переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 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, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт.
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
Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для внесення реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Рахунок № 37313019011911 (для внесення гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Тернопільській області
Адреса: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008
Рахунок: 25204055101822 (долари США), 25205055100866 (євро) (для внесення реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001
МФО:338783
Код ЄДРПОУ: 14037372
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: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за
місцезнаходженням об’єкта: вул. Л. Українки, 33 та вул. Січових Стрільців, 73,
м. Бережани, Тернопільська область.
ПІБ контактної особи: Кузяк Віктор Степанович,тел. (0352) 52-20-93.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Тернопільській області, що знаходиться за адресою: каб. 504, вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46003, адреса веб-сайта email:
ternopil@spfu.gov.ua; http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternop.
Телефон для довідок (0352) -25-04-87.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення від 30.08.2018 № 00481.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000101-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять
п’ять ) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять ) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 72 250,32 грн (сімдесят дві тисячі двісті п’ятдесят
грн 32 коп.);
аукціон із зниженням стартової ціни – 36 125,16 грн (тридцять шість тисяч
сто двадцять п’ять грн 16 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 36 125,16 грн (тридцять шість тисяч сто двадцять п’ять грн 16 коп.).
Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор) Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій
є посилання на веб-сторінки 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.

Харківська область
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок
Аукціон з умовами, запланований на 31.08.2018, по об’єкту малої приватизації – одноквартирний житловий будинок за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 31 не відбувся.
Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни по вищевказаному
об’єкту відбудеться 01.10.2018.
Детальна інформація – у спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» від 08 серпня 2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000003-2.
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мала приватизація
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок
Аукціон з умовами, запланований на 31.08.2018, по об’єкту малої приватизації – одноквартирний житловий будинок за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 33 не відбувся.
Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни по вищевказаному
об’єкту відбудеться 01.10.2018.
Детальна інформація – у спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» від 08 серпня 2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000002-2.

Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок
Аукціон з умовами, запланований на 31.08.2018, по об’єкту малої приватизації – одноквартирний житловий будинок за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 35 не відбувся.
Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни по вищевказаному
об’єкту відбудеться 01.10.2018.
Детальна інформація – у спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» від 08 серпня 2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000001-2.

Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окреме майно
нежитлова будівля магазину (літ. А-1), загальною площею 55,3 м2
Аукціон з умовами, запланований на 31.08.2018, по об’єкту малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 55,3 м2 за адресою: Харківська обл., Коломацький р-н, с. Новоіванівське,
вул. Степова, 13а не відбувся.
Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни по вищевказаному
об’єкту відбудеться 01.10.2018.
Детальна інформація – у спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» від 08 серпня 2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000086-2.

Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації
незавершеного будівництва – пилорама
Аукціон з умовами, запланований на 31.08.2018, по об’єкту малої приватизації незавершеного будівництва – пилорама за адресою: Харківська обл.,
Золочівський р-н, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40 не відбувся.
Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни по вищевказаному
об’єкту відбудеться 01.10.2018.
Детальна інформація – у спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» від 08 серпня 2018 року).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000088-2.

Чернівецька область
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта незавершеного
будівництва – фельдшерсько-акушерського пункту (вул.
Головна,77-а, с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
фельдшерсько-акушерський пункт.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт являє собою двоповерхову будівлю, що складається з двох
поверхів та підвального приміщення. Початок будівництва ФАПу – 1988 рік. На
будівництві ФАПу не здійснювались внутрішні сантехнічні та електротехнічні
роботи. Магістральні мережі (водопровід, каналізація, газ, електроенергія)
не підведені.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не огороджений та
не охороняється.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності – 46 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га,
кадастровий номер 7322581000:01:001:0212. Цільове призначення – для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної
допомоги.
Власник земельної ділянки: держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 18.10.2018, час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432,
із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
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 продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
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 електронному аукціоні з умовами,
із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових 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.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 465184,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 232592,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 232592,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 46518,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23259,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 23259,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в
аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з покупцем
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20
відсотків (Податковий кодекс України).
2) Завершити будівництво об’єкта. Термін виконання даного зобов’язання
не більше 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
3) Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових обмежень
природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом.
4) Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності
за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 9500,00 грн (договір
від 11.06.2018 № 652) протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.

4. Додаткова інформація.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню
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 приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432,
із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579. 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.
zz Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:

Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, Код ЄДРПОУ 21432643.
zz Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:

Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська
служба України, м. Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ 21432643.
zz Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в
іноземній валюті (долари США та євро):

Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ 21432643,
МФО 351005.
zz Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:

Р/рахунок № 37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області, код банку
856135, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21432643.
zz Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США та євро):

Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ 21432643,
МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені
реквізити таких рахунків):
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна
в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л.
Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення 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 Чернівецькій області, м. Чернівці, Л. Кобилиці,
21-а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)
51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
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спецвипуск
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 Чернівецькій області від 30.08.2018 № 253 «Про затвердження
протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та
умов 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-2018-07-26-000105-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (4651,84 грн) стартової ціни об’єкта приватизації
аукціону із зниженням стартової ціни – 1% (2325,92 грн) стартової ціни
об’єкта приватизації.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 1% (2325,92 грн) стартової ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку 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
про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта
незавершеного будівництва – школа
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – школа.
Місцезнаходження об’єкта: 60323, Чернівецька обл., Новоселицький р-н,
с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва являє собою не
завершений будівництвом об’єкт, знаходиться в центральній частині села
Слобода, поруч розташовані будівлі сільської ради і місцевого клубу (будинку
культури), між вулицями Т. Шевченка та О. Кобилянської (дороги загального
користування з твердим покриттям). Об’єкт незавершеного будівництва – школа складається з недобудованих будівель школи та котельні.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності школи – 5 %.
Рівень будівельної готовності котельні – 45 %.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 18.10.2018, час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432,
із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
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 продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
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 електронному аукціоні з умовами,
із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових 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.
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 повторний аукціон із зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом 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 стартової
ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 294183,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 147091,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 147091,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 29418,30 грн;
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аукціону із зниженням стартової ціни – 14709,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 14709,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в
аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з покупцем
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20
відсотків (Податковий кодекс України).
2) Завершити будівництво об’єкта. Термін виконання даного зобов’язання –
не більше 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
3) Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових обмежень
природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом.
4) Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності
за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 7000,00 грн (договір
від 20.04.2018 № 647) протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.

4. Додаткова інформація.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню 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 приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ
від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від
18.07.2018 № 579. 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.
zz Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:

Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, Код ЄДРПОУ 21432643.
zz Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:

Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська
служба України, м. Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ 21432643.
zz Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в
іноземній валюті (долари США та євро):

Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ 21432643,
МФО 351005.
zz Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:

Р/рахунок № 37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області, код банку
856135, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21432643.
zz Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США та євро):

Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ 21432643,
МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені
реквізити таких рахунків):
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна
в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л.
Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення 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 Чернівецькій області, м. Чернівці, Л. Кобилиці,
21а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)
51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@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 Чернівецькій області від 30.08.2018 № 252 «Про затвердження
протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та
умов 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-2018-07-26-000150-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1% (2941,83 грн) стартової ціни об’єкта приватизації
аукціону із зниженням стартової ціни – 1% (1470,92 грн) стартової ціни
об’єкта приватизації.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 1% (1470,92 грн) стартової ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку 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.
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мала приватизація
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Чернівецькій області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта незавершеного
будівництва – дитячої установи (вул. В. Яцюка, с. Анадоли
Хотинського району Чернівецької області)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
дитяча установа.
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського району
Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – будівля дитячої
установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною будівлі загальною площею 106,0м2
Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина). Поруч розташовані мережі електро- та газопостачання. Початок будівництва дитячої установи – початок 2000-х років.
Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією школи,
яка огороджена металевою сіткою.
Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена
нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення.
Район розташування об’єкта характеризується добре розвинутою інфраструктурою. Відстань від об’єкта до: до сільської ради – 200 м; до автобусної зупини – 600 м; до м. Хотин – 2,5 км.
Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений,
об’єкт не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які
не використані для будівництва.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності – 75%.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки –
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд. Кадастровий номер: 7325082000:01:001:0151. Площа земельної ділянки всього – 0,25 га.
Власник земельної ділянки: держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України.
Обтяжень на земельну ділянку немає.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 18.10.2018, час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432,
із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
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 продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
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 електронному аукціоні з умовами,
із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових 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.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 196 047,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 98023,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 98023,50 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 196 04,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9802,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 9802,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на
1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з покупцем
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20
відсотків (Податковий кодекс України).
2) Завершити будівництво об’єкта. Термін виконання даного зобов’язання
не більше 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
3) Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових обмежень
природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом.
4) Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 9500 грн (договір від 11.07.2018
№ 659/47) протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню
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 приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432,
із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579. Плата за
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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.
zz Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:

Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, Код ЄДРПОУ 21432643.
zz Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:

Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська
служба України, м. Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ 21432643.
zz Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в
іноземній валюті (долари США та євро):

Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ 21432643,
МФО 351005.
zz Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:

Р/рахунок № 37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області, код банку
856135, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21432643.
zz Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США та євро):

Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ 21432643,
МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені
реквізити таких рахунків):
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: Ознайомитися з об’єктом можна
в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л.
Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення 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 Чернівецькій області, м. Чернівці, Л. Кобилиці, 21а,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)
51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@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 Чернівецькій області від 05.09.2018 № 258 «Про затвердження
протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та
умов 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-2018-07-26-000111-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1% (1960,47 грн) стартової ціни об’єкта приватизації
аукціону із зниженням стартової ціни – 1% (980,24 грн) стартової ціни
об’єкта приватизації.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1% (980,24 грн) стартової ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на
веб-сторінки 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.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації
– нежитлової будівлі (гараж) загальною площею 148,4 м2 за
адресою: Чернігівська область, м. Бобровиця, вул. Польова, 35
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (гараж)
загальною площею 148,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, м. Бобровиця, вул. Польова, 35.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: одноповерхова окремо розташована нежитлова будівля
(гараж) загальною площею 148,4 м2. Складається з трьох приміщень: гараж з
оглядовою ямою площею 96,9 м2, гараж площею 43,7 м2 та прибудова площею
7,8 м2. Із елементів інженерного облаштування наявне електропостачання. Рік
побудови – 1994.
Місце розташування – на периферійній частині міста, досить вигідне відносно транспортних магістралей. Об’єкт розташований на відстані 4,2 км від центру
міста, 1,6 км – від залізничного вокзалу. З 2002 року не використовується.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті ФДМУ: http://
www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/56.

Інформація про електронний аукціон.

Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 10 жовтня 2018 р. о 10.00.
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спецвипуск
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких
поширюються обмеження, визначені частиною другою
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні,
аукціоні 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 аукціоні за методом покрокового зниження 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.

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

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на
аукціоні: 59 709,18 (п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот дев’ять
грн 18 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 5 970,92 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни: 29 854 (двадцять
дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири) грн 59 коп.
Розмір гарантійного внеску: 2 985,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни: 29 854 (двадцять дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят
чотири) грн 59 коп.
Розмір гарантійного внеску: 2 985,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по
Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 4 100 (чотири тисячі сто)
грн 00 коп. на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ
м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30
днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

Додаткова інформація.

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 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 Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому
потенційний покупець зареєструвався для участі в торгах.
Перелік операторів електронних майданчиків 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 Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса веб-сайта: 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
9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00
до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел.
(0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.

Волинська область
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації
– нежитлове приміщення – гараж (літер В-1)
загальною площею 77,6 м2
Аукціон без умов, запланований на 31.08.2018, по об’єкту
малої приватизації: нежитлове приміщення – гараж (літер
В-1) загальною площею 77,6 м2 за адресою: 45701, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська,5
(наказ ФДМУ від 27.03.2018 №447) не відбувся.
Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни по
вищевказаному об’єкту відбудеться 03.10.2018.
Детальна інформація – у Спецвипуску «Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію» від 01 серпня 2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000051-1.

Львівська область
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації
державної власності – пакета акцій розміром
24,7198% статутного капіталу
ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний
завод «Модуль»
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області повідомляє, що аукціон з продажу
об’єкта малої приватизації державної власності – пакета
акцій розміром 24,7198 % статутного капіталу ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль», оголошений у спецвипуску Державного інформаційного бюлетеня
про приватизацію від 08 серпня 2018 року, що мав відбутися
06 вересня 2018 року, не відбувся.
Відповідно до вимог частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», пункту 40 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, в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» автоматично оголошено аукціон зі зниженням стартової
ціни державного пакета акцій розміром 24,7198 %
статутного капіталу ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль». Аукціон оголошено на
05 жовтня 2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-24-000021-1.
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Технічні реквізити інформаційного
повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ
по Чернігівській області від 07.09.2018 № 700 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній
торговій системі Прозорро.Продажі:
UA-AR-P-2018-07-26-000059-1.
Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 28 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни
об’єкта приватизації:
для аукціону: 597,09 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 298,55 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
298,55 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будьякому із підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна
знайти за посиланням: https://prozorro.sale/pokupcyam.
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Інформація, надрукована
у Спецвипуску
«Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»,
є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах
масової інформації чи передрук
можливі лише з письмового
дозволу Фонду державного
майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу

