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Мала приватизація
АПАРАТ ФДМУ
Інформаційне повідомлення
Фонду державного майна України про
приватизацію об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва –
оздоровчого комплексу «Прикарпаття»,
що перебуває на балансі Національного
банку України
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації:
оздоровчий комплекс «Прикарпаття»,
що перебуває на балансі Національного
банку України (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: ІваноФранківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7.
Найменування балансоутримувача: Національний
банк України, код за ЄДРПОУ 00032106.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9. Контактні дані: тел./факс: (044) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail:nbu@bank.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні
ділянки, на яких розташований об’єкт:
Будівництво комплексу включає дві черги будівництва:
І черга будівництва – будівля корпусу № 2 із ступенем готовності 96 %. Повністю завершена будівля
корпусу № 2 з виконаними внутрішніми і зовнішніми
опоряджувальними роботами, встановленими повністю укомплектованими освітлювальними приладами, змонтованими і підключеними сантехнічними
приладами та туалетними аксесуарами, вмонтованими меблями, встановлено жалюзі, ролети та карнизи.
Сама будівля складається з п’яти дворівневих номерів та трьох апартаментів. Будинок побудовано за
індивідуальним проектом змінної поверховості від 2
до 4 поверхів з підвалом і технічним горищем. Площа
забудови – 820,00 м2. Загальна площа – 2 029,75 м2.
Технічний стан будівлі задовільний. Об’єкт не може
експлуатуватися у зв’язку з відсутністю зовнішньої
каналізації К1 (не виконане прокладання частини
трубопроводу, відсутня каналізаційна насосна станція з обв’язкою, не закінчене прокладання газопроводу високого тиску від ГРП до місця підключення у
магістральний газопровід (приблизно 200 м). Об’єкт
живиться по тимчасовій схемі 0,4 кВ. Початок будівництва – лютий 2006 року. Фактично припинено
– грудень 2013 року. Консервація об’єкта не проводилася. Об’єкт охороняється та підтримується у
належному технічному стані: забезпечено освітлення та опалення. На будівельному майданчику немає
залишків будівельних матеріалів та незмонтованого
устаткування. Всі необхідні технічні умови на підключення вищезгаданих інженерних систем є в наявності.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних
робіт та виконавча документація – у наявності;
ІІ черга будівництва – проектно-кошторисна
документація будівлі корпусу № 1, контрольнопропускного пункту, підземних очисних споруд та
реконструкції відкритої водойми. Будівельні роботи
ІІ черги будівництва не проводились.

Управління продажу об’єктів
малої приватизації, т. 200-42-34
Об’єкт приватизації розташований на земельній
ділянці загальною площею 2,7303 га, що складається
з двох земельних ділянок:
земельна ділянка площею 2,2756 га за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7, кадастровий № 2611000000:05:009:0108
(державний акт на право постійного користування
земельною ділянкою від 20 лютого 2007 року, серія
ЯЯ № 125659);
земельна ділянка площею 0,4547 га за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7, кадастровий № 2611000000:05:009:0109
(державний акт на право постійного користування
земельною ділянкою від 20 лютого 2007 року, серія
ЯЯ № 125660).
Земельні ділянки розділені гірською річкою Жонка
з виконаним габіонним берегоукріпленням, в межах
протікання її по указаній території.
Цільове призначення: землі оздоровчого призначення.
Згідно з державними актами на право постійного
користування від 20 лютого 2007 року земельні ділянки належать Національному банку України на праві
постійного користування.
Обтяження на земельні ділянки не зареєстровані.
Рівень будівельної готовності І черги будівництва: 96 %.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23 жовтня
2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою (далі – ЕТС) для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що
передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу:
аукціоні з умовами – 64 308 108,48 грн (без
ПДВ);
аукціоні із зниженням стартової ціни – 32 154 054,24
грн (без ПДВ);
аукціоні за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
32 154 054,24 грн (без ПДВ).
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ПДВ нараховується на ціну продажу, що складеться за результатами аукціону.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 430 810,85 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 215 405,42 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 215 405,42 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 744 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний:
протягом 1 року завершити будівництво оздоровчого комплексу
«Прикарпаття» та здійснити заходи щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта приватизації відповідно до вимог
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час добудови та прийняття в експлуатацію об’єкта приватизації (пункт «б» частини першої статті 10 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища»).
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації:
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за
місцем його розташування за адресою: Івано-Франківська обл.,
м. Яремче, вул. Грушевського, 7.
Контактні особи від Національного банку України, які є відповідальними за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: Стовбун Євген Євгенович, тел. (044) 521-87-17, e-mail: Yevhen.
Stovbun@bank.gov.ua; Божкова Нінель Борисівна, e-mail: Ninel.
Bozhkova@bank.gov.ua.
Найменування особи організатора аукціону: Фонд державного
майна України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок:
(044) 200-32-77, (044) 280-42-49.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно
звертатися до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9 протягом робочого часу (понеділок –
четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45). Телефони для довідок: (044) 200-32-77, (044) 280-42-49; e-mail: viki@spfu.gov.ua.
Контактна особа від Фонду державного майна України, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: Петержак Світлана Михайлівна, тел. (044) 200-35-75, 200-32-77,
e-mail: peterzhak@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна
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України від 14 вересня 2018 року № 1189 «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – оздоровчий комплекс «Прикарпаття», що перебуває на
балансі Національного банку України».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000117-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 643 081,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 321 541,00 грн.
аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 321 541,00 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.
Інформаційне повідомлення
Фонду державного майна України про продаж об’єкта
малої приватизації – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Завод «Радіореле»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Завод «Радіореле».
Місцезнаходження: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 32444638.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2018
– 370 осіб.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є виробництво
електророзподільної та контрольної апаратури.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг),
що було реалізовано за три роки та останній звітний період:
Період
Од. виміру
Обсяг реалізації
У т. ч. на експорт
2015 рік
тис. грн
103 236
55 623
2016 рік
тис. грн
40 958
27 128
2017 рік
тис. грн
33 478
19 783
I півріччя 2018 року
тис. грн
13 404
9 410
Випуск реле по видах виконання становить більше 50 найменувань, зокрема: виробництво електромагнітних, слабкострумових
реле, в тому числі: електромагнітні реле спецпризначення; електротеплові; промислової автоматики.
Основні показники господарської діяльності підприємства
за останні три роки та за останній звітний період:
№
Найменування показника
2015 рік 2016 рік 2017 рік І півріччя
з/п
2018 року
1 Балансовий прибуток, тис. грн
10369
533
-212
-48
2 Величина чистого прибутку, тис. грн
103236 40958
33478
13404
3 Рентабельність, %
10,04
1,30
-0,63
-0,36
4 Вартість активів, тис. грн
74610
75666
72673
72148
5 Вартість власного капіталу, тис. грн
71718 71712 71346
69681
6 Дебіторська заборгованість, тис. грн
1611
755
581
283
7 Кредиторська заборгованість, тис. грн 1980
3028
581
1956
Відомості про об’єкт:
нежитлова будівля загальною площею 104,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, 6;
нежитлові будівлі загальною площею 6370,4 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181;
нежитлові будівлі загальною площею 42552,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181;
транспортні засоби – 13 од., машини, обладнання, устаткування
та інвентар.
Інформація про земельну ділянку:
місцезнаходження: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181; кадастровий номер: 6310136900:08:001:0010; площа – 4,096 га.
Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель і споруд.
Підстава для використання: Державний акт на право постійного
користування від 29.11.2011, серія ЯЯ № 309689, виданий державному підприємству «Завод «Радіореле».
Згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме
майно від 16.03.2009 зареєстровано право власності на:
нежитлову будівлю загальною площею 104,2 м 2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, 6 (реєстраційний
№ 26741810);
нежитлові будівлі загальною площею 6370,4 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181 (реєстраційний
№ 26521230);
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мала приватизація
нежитлові будівлі загальною площею 42552,6 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181 (реєстраційний
№ 26521123).
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають
приватизації, а саме: житлові приміщення (13 кімнат гуртожитку загальною площею 285,4 м2, які знаходяться у дев’ятиповерховому
будинку комунальної форми власності), захисна споруда № 77890
загальною площею 1917,9 м2, розташована у частині підвального
приміщення корпусу гальванопокриття/реагентного господарства.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація
про сплату екологічних зборів та платежів:
1) обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за
I півріччя 2018 року (відповідно до «Розрахунків обсягів фактичних
викидів забруднюючих речовин та оформлення звіту (щоквартально),
на підставі договору № 90 від 20.03.2018 з ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «Інститут екологічних технологій») всього по підприємству – 0,412 т;
2) утворення відходів за I півріччя 2018 року (по факту згідно з
типовою формою № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів
і тари») всього по підприємству – 25,120 т, у т. ч:
1-й клас небезпеки – 0,003 т;
2-й клас небезпеки – 0,003 т;
3-й клас небезпеки – 12,918 т;
4-й клас небезпеки – 12,196 т;
3) екологічні платежі за I півріччя 2018 року (згідно з «Податковою
декларацією екологічного податку» (квартальна) фактично сплачено
усього – 3229,50 грн, у т. ч.:
за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 420,12 грн;
за розміщення відходів – 2809,38 грн;
4) скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 19 жовтня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни та аукціону 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.
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Радіореле» 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Радіореле» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 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 активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу
на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 72 403 873,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 36 201 936,95 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 36 201 936,95 грн (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 240 387, 39 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 620 193,70 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 3 620 193,70 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 744 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Радіореле» зобов’язаний забезпечити:
збереження основних видів діяльності державного підприємства
протягом п’яти років з дня переходу до нього права власності;
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недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести
місяців з дня переходу до нього права власності;
виконання умов Галузевої угоди та колективного договору протягом строку їх дії, але не більше одного року (частина шоста статті
9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);
укладення колективного договору між новим власником або
уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснювати відповідно до
законодавства;
утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до
використання за призначенням за рахунок власних коштів (частина
восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту);
погашення протягом шести місяців від дати переходу права
власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати
та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у
розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний
майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
фінансування охорони праці відповідно до вимог статті 19 Закону
України «Про охорону праці».
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний єдиний майновий комплекс).
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181.
Телефон: (0572) 52-51-04, E-mail: rele@radiorele.com.ua.
Відповідальна особа: Чернова Лариса Вікторівна.
Найменування особи організатора аукціону – Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (044) 284-52-40, 200-34-08.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України від 14.09.2018 № 1187.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000164-3.
Період між аукціонами:
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 для:
аукціону з умовами – 724 038, 74 грн;
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спецвипуск
аукціон із зниженням стартової ціни – 362 019,37 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 362 019,37 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею
47,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ по
вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське», яка
розташована за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н,
с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 10б та перебуває на зберіганні
Великомитницької сільської ради
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні площею
47,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ по
вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське».
Місцезнаходження об’єкта: 22060, Вінницька обл., Хмільницький
р-н, с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 10б.
Відомості про зберігача: Великомитницька сільська рада. Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ 04331596. Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 22060, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Великий Митник, вул. Центральна, 80, контактна особа: голова Великомитницької сільської ради Лоїк Іван Олексійович (0238) 32-2-31.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 47,7 м2, 1961 року побудови, не експлуатується,
за призначенням не використовується. Право власності зареєстроване 22.08.2018, номер запису 27707994.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 47,7 м2 розташована за адресою: 22060, Вінницька обл., Хмільницький р-н,
с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 10б, під господарськими будівлями та
дворами, землі запасу сільськогосподарського призначення. Обмеження 02.02.3. Право власності в Державному земельному кадастрі
не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17 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.
Приватизація будівлі лазні площею 47,7 м2, що не увійшла до
статутного капіталу СВАТ по вирощуванню насіння цукрових буряків
«Жданівське», яка розташована за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 10б та перебуває на зберіганні Великомитницької сільської ради, 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 (зі змінами).
Покупець будівлі лазні площею 47,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ по вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське», яка розташована за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 10б та зперебуває на зберіганні
Великомитницької сільської ради, має відповідати вимогам, передбаченим у статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 5875,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2937,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2937,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
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Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 587,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 293,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 293,75 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 3050,00 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.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,
к. 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 – голова Великомитницької сільської ради Лоїк Іван Олексійович (0238) 32-2-31.
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 10.09.2018 № 1090 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000095-1.
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 – 58,75 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 29,38 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 29,38 грн.
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мала приватизація
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

Житомирська область
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації незавершеного
будівництва банно-прального комбінату
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво
банно-прального комбінату.
Місцезнаходження об’єкта: 13420, Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: банно-пральний комбінат розташований
в серединній частині населеного пункту та складається з баннопрального комбінату (літ. А-2) – двоповерхова цегляна будівля з
підвалом загальною площею 918,8 м2, фундамент – залізобетонні
блоки, перекриття – залізобетонні плити, інженерні мережі відсутні,
рівень будівельної готовності – 66 %; будівлі (літ. Б-1) – одноповерхова цегляна будівля, загальна площа – 47,8 м2, фундамент стрічковий
бутобетонний, перекриття – залізобетонні плити, інженерні мережі
відсутні, рівень будівельної готовності – 66 % та пожежних резервуарів – наявні лише залишки залізобетонних конструкцій.
Об’єкт незавершеного будівництва – банно-пральний комбінат
зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Житомирській області. Державна реєстрація права
власності на нерухоме майно: реєстраційний номер об’єкта нерухомо
майна 1049203518203, дата реєстрації 03.10.2016.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,5700 га, кадастровий номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0104, цільове
призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови. Земельна ділянка під об’єктом незавершеного будівництва зареєстрована за Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області. Державна
реєстрація права власності на земельну ділянку: реєстраційний
номер об’єкта нерухомо майна 1049185218203, дата реєстрації
03.10.2016.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 19 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 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 незавершеного будівництва банно-прального комбінату 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 (зі змінами).
Покупець незавершеного будівництва банно-прального комбінату має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 109479,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 54739,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 54739,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10947,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5473,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5473,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
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Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта протягом трьох років з моменту підписання акта передачі з можливою зміною його первісного
призначення.
2. Відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 9490,00 грн в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
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 Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування,
за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Житомирській області за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404. Телефон для довідок (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю
– з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.
spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
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 Житомирській області від
13.09.2018 № 671.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000009-2
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1094,79 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 547,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 547,40 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-majdanchikietsprozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Житомирській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації незавершеного будівництва дільничної лікарні
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво
дільничної лікарні.
Місцезнаходження об’єкта: 13420, Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33.
Балансоутримувач: ПАТ «Фірма «Житомирінвест», код ЄДРПОУ
01272640. Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Степана Бандери, 7.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля загальною
площею 3183,7 м2, фундамент та перекриття – залізобетонні, стіни та
перегородки – цегляні, інженерні мережі відсутні, рівень будівельної
готовності – 30 %. Об’єкт розташований в периферійній частині населеного пункту поруч із дорогою із твердим покриттям. Поруч розташовані житлові будинки малоповерхової забудови.
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Об’єкт незавершеного будівництва – дільнична лікарня зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду державного майна
України по Житомирській області. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно: реєстраційний номер об’єкта нерухомо
майна 1048546518203, дата реєстрації 03.10.2016.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 1,8526 га, кадастровий номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0105, цільове
призначення – для будівництва та обслуговування закладів охорони
здоров’я та соціальної допомоги. Земельна ділянка під об’єктом незавершеного будівництва зареєстрована за Регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Житомирській області. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку від 03.10.2016,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1048546518203.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 19 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 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 незавершеного будівництва дільничної лікарні 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 (зі змінами).
Покупець незавершеного будівництва дільничної лікарні має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 2265423,0 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1132711,5 грн (без
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1132711,5 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 226542,3 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 113271,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 113271,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
розібрати об’єкт незавершеного будівництва та впорядкувати
земельну ділянку протягом трьох років з моменту підписання акта
приймання-передачі.
4. Додаткова інформація.
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 Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м.
Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування,
за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області за
адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404.
Телефон для довідок (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у
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п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu. gov. ua, веб-сайт:
http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
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 Житомирській області від
13.09.2018 № 674.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000014-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 22654,23 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11327,12 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11327,12 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-majdanchikietsprozorroprodazhi-cbd2.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
адміністративної будівлі загальною площею 826,3 м2,
що не включена до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта»
та перебуває на його балансі
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: адміністративна
будівля загальною площею 826,3 м2, що не включена до
статутного капіталу ПАТ «Укрнафта» та перебуває на його
балансі.
Місцезнаходження: 76011, м. Івано-Франківськ, вул. Отця Івана
Блавацького, 22.
Інформація про об’єкт: двоповерхова будівля загальною площею
826,3 м2, фундамент бетонний; стіни залізобетонні (сендвічпанелі);
підлога – дерево, ламінат; дах – металочерепиця; підведені комунікації (електропостачання, водопровід, каналізація, центральне водяне
опалення). Перебуває в задовільному стані. Розташована у периферійній частині міста. Право власності зареєстровано 20.03.2018,
реєстраційний номер 1514323426101.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Отця І. Блавацького, 22 площею 1,1503 га.
Кадастровий номер 2610100000:21:003:0159. Цільове призначення –
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, що пов’язані з користуванням надрами. Перебуває
в оренді ПАТ «Укрнафта» згідно з договором від 09.05.2012 № 109.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Укрнафта», адреса:
040534, м. Київ, провулок Несторівський, 3-5. Код ЄДРПОУ 00135390.
Тел. + 38 044 506 1199.
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: 12 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.
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мала приватизація
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 з умовами – 5 292 450 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 646 225 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 2 646 225 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 529 245 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 264 622,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 264 622,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Івано-Франківській області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 5400 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 валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській області
Рахунок № 37180500900001
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ,
вул. Дністровська, 14, МФО 836014
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Івано-Франківській області
Рахунок № 37311072006415
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6, МФО 820172
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти)
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Івано-Франківській області
Рахунок № 25207000000049.978, валюта EUR (Євро)
Рахунок № 25207000000049.840, валюта USD (Долар США)
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України», м. Київ, вул. Антоновича, 127, МФО 322313.
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk region.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Account: 25207000000049.978 (EUR), 25207000000049.840
(USD)
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 13660726
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Отця Івана Блавацького, 22.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області, 76019, м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (0342) 553140, 752367, час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, яка є
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відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553140, адреса електронної
пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по івано-Франківській області
від 07.09.2018 № 282 «Про затвердження умов продажу адміністративної будівлі загальною площею 826,3 м2, що не включена до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000015-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 52 924,50 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 26 462,25 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 26 462,25 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/.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області
про проведення аукціону для продажу об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі гаражі
загальною площею 153,81 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
гаражі загальною площею 153,81 м2.
Місцезнаходження: вул. О. Гончара, 21Б, м. Чортків, Тернопільська область, 48500.
Дані про будівлю: одноповерхова цегляна будівля на 10 боксів
загальною площею 153,81 м2 розташована в центральній частині
м. Чортків, в глибині забудови вулиці. Перебуває в занедбаному стані,
більше десяти років за призначенням не використовувалася. Наявне
електропостачання, не функціонує.
Функціональне використання будівлі та умови користування: для
зберігання автотранспортних засобів.
Дані про земельну ділянку, ня якій розташовано об’єкт приватизації: рішенням сесії Чортківської міської ради від 21.06.2018
№ 1124 Відділу агропромислового розвитку Чортківської районної державної адміністрації надано дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування в постійне користування за рахунок земель Чортківської міської ради (землі запасу та землі, не надані у власність та
постійне користування в межах населених пунктів/забудовані землі:
громадського призначення), орієнтовною площею – 0,0500 га. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку у встановленому
порядку не оформлено.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або
його частини: договори оренди щодо об’єкта приватизації не укладались.
Інформація про балансоутримувача: Відділ агропромислового розвитку Чортківської районної державної адміністрації (код
ЄДРПОУ 00732973).
Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: вул.
князя В. Великого, 31а, м. Чортків, Тернопільська область, 48500,
тел. (03552) 3-21-52.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 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 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
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системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі гаражі загальною площею 153,81 м2 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).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 222 620,00 (двісті двадцять дві тисячі шістсот двадцять) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 111 310,00 (сто одинадцять
тисяч триста десять) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 111 310,00 (сто одинадцять
тисяч триста десять) грн.
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 – 22 262,00 (двадцять дві тисячі двісті шістдесят дві) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 131,00 (одинадцять
тисяч сто тридцять одна) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 131,00 (одинадцять тисяч
сто тридцять одна) грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 (сімсот сорок чотири грн 60 коп.) грн.
Умови продажу (додаткові умови продажу):
оплатити послуги з проведення оцінки об’єкта приватизації в
процесі приватизації – нежитлової будівлі гаражі загальною площею
153,81 м2 в сумі 2 700,00 (дві тисячі сімсот) грн без ПДВ (Договір № 97
від 16.08.2018 про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації).
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 приватизації)
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 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00
за місцезнаходженням об’єкта: вул. О. Гончара, 21Б, м. Чортків, Тернопільська область.
ПІБ контактної особи: Бабій Ярослав Іванович, моб.тел. (068)
461-00-40.
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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
10.09.2018 № 00511.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000020-1.
Період між аукціоном:
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 – 2 226,20 (дві тисячі двісті двадцять шість
грн 20 коп.) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 113,10 (одна тисяча сто
тринадцять грн 10 коп.) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 113,10 (одна тисяча сто
тринадцять грн 10 коп.) 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

Харківська область
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області про проведення продажу на
аукціоні об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальні за адресою: Харківська обл.,
Краснокутський р-н, селище Ковалівське, вул. Скотар Віри, 10а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: їдальня.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Краснокутський р-н,
селище Ковалівське, вул. Скотар Віри, 10а.
Відомості про об’єкт: їдальня розташована в будівлі (літ. «Б-1»)
загальною площею 223,3 м2. Рік побудови 1981. Стіни цегляні, пофарбовані, частково покриті керамічною плиткою, перекриття дерев’яне,
підлога мозаїчна, бетонна, вікна та двері дерев’яні. Візуальні дефекти: відсутність частини засклення вікон, пошкодження віконних рам,
дверних полотен, тріщини стін. Будівля забезпечена електропостачанням. Об’єкт розташований в центральній частині селища, в межах
житлової та громадської забудови.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена.
Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 жовтня 2018 року.
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 малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальня за адресою: Харківська обл., Краснокутський
р-н, селище Ковалівське, вул. Скотар Віри, 10а 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

19 вересня 2018 року

мала приватизація
Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 81900,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 40950,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 40950,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8190,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4095,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4095,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для
проведення оцінки об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальня, за адресою: Харківська обл., Краснокутський
р-н, селище Ковалівське, вул. Скотар Віри, 10а, у розмірі 5300,00 грн
(згідно з договором про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації
від 26.06.2018 №13(18).
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній 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 Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного
внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
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: ознайомитися з
об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Усенко В. М., тел.: (057)700-77-69, адреса електронної пошти:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Харківській області, Україна,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.
Телефони для довідок (057) 700-75-60, 700-77-69.
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 Харківській області від 17.09.2018
№ 1907.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000122-2.
Період між аукціоном:
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 – 819,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 409,50 грн;

19 вересня 2018 року

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 409,50 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації: пакета акцій
у розмірі 49,5687 %, що належить державі у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства
«Машинобудівний завод «Аметист» (код за ЄДРПОУ 14312499)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство
«Машинобудівний завод «Аметист».
Місцезнаходження товариства: вул. Промислова, 1, м. Олешки,
Олешківський район, Херсонська область.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 14312499.
Розмір статутного капіталу товариства – 7 957,7 тис. грн.
Пропонується до продажу пакет акцій у розмірі 49,5687 %,
що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Машинобудівний завод «Аметист» у кількості
15 778 128 штук.
Середньооблікова чисельність працівників – 2 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
майна.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому
числі експортної (за наявності) – Обсяг робіт – 131,0 тис. грн. Основним видом діяльності є здача в оренду нерухомого майна. Експортна продукція відсутня.
Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та за останній звітний період
Чистий при- Кредиторська Дебіторська
Залишкова
буток (збиток), заборговазаборговавартість неотис. грн
ність, тис. грн ність, тис. грн боротних активів, тис. грн
2015 р.
-54,0
241,3
19,0
4869,7
2016 р.
-40,4
220,1
36,9
4253,6
2017 р.
-43,0
208,0
43,9
4180,0
І півріччя 2018 р.
-99,4
236,8
52,2
4143,2
Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт (місцезнаходження, кадастровий
номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки, інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві
власності або на праві користування, інформація про наявність обтяжень на земельну ділянку), функціональне використання будівель
(споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними – частина ЦМК у складі: водопідготовча установка, котельня, блок складів,
розподільчий пристрій, енергоблок, частина корпусу № 1, огорожа,
навіс, частина адмінбудівлі, корпус № 3 дослідницьке виробництво,
будівля випробовувальної станції, корпус № 4, будівля модуля «Кисловодськ», КПП, насосна станція технічної води. Земельна ділянка
2,1752 га згідно з договором оренди з Цюрупинською районною
державною адміністрацією від 12.12.2005 (в процесі пролонгації),
обтяження відсутні, використовується в основній діяльності.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація
про сплату екологічних зборів та платежів тощо – відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону – аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону – 10 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 року № 432 (далі – Порядок), 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.
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спецвипуск
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація пакета акцій у розмірі 49,5687 %, що належить
державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства
«Машинобудівний завод «Аметист» у кількості 15 778 128 штук, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII (далі
– Закон) та Порядку.
Покупець пакета акцій у розмірі 49,5687 %, що належить державі
у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Машинобудівний завод «Аметист», має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону.
Відповідно до вимог статті 20 Закону 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, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі
– дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про
надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 3 944 532,00 грн (три мільйони дев’ятсот
сорок чотири тисячі п’ятсот тридцять дві гривні 00 коп.);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 972 266,00 грн (один
мільйон дев’ятсот сімдесят дві тисячі двісті шістдесят шість гривень 00 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 1 972 266,00 грн (один
мільйон дев’ятсот сімдесят дві тисячі двісті шістдесят шість гривень 00 коп.);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 394 453,20 грн (триста дев’яносто чотири
тисячі чотириста п’ятдесят три гривні 20 коп.);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 197 226,60 грн (сто
дев’яносто сім тисяч двісті двадцять шість гривень 60 коп.);
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 197 226,60 грн (сто
дев’яносто сім тисяч двісті двадцять шість гривень 60 коп.);
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн (сімсот сорок
чотири гривні 60 коп.)
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше 30 днів з дня
підписання договору купівлі-продажу.
2. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
3. Відчуження акцій, обтяжених зобов’язаннями, можливе виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
4. Забороняється подальше відчуження придбаного об’єкта шляхом його дроблення до повного виконання покупцем умов договору
купівлі-продажу об’єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого об’єкта без збереження для нового власника
зобов’язань, визначених умовами аукціону.
5. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, що були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
6. Право власності на придбаний пакет акцій переходить з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у депозитарній установі.
7. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця не раніше дати отримання дозволу Антимонопольного комітету
України на концентрацію (у разі необхідності).
8. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
9. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
10. Покупець пакета акцій у розмірі 49,5687 %, що належить
державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства
«Машинобудівний завод «Аметист» у кількості 15 778 128 штук,
зобов’язаний забезпечити:
погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності на пакет акцій у розмірі 49,5687 %, що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Машинобудівний завод «Аметист», заборгованості ПрАТ «Машинобудівний завод
«Аметист» перед Державним бюджетом України та заборгованості із
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виплати заробітної плати працівникам підприємства, яка склалася
на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій у розмірі 49,5687 %, що належить державі у статутному капіталі приватного
акціонерного товариства «Машинобудівний завод «Аметист»;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів України про
працю або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 41 Кодексу законів України про
працю) протягом шести місяців від дати переходу права власності
на пакет акцій у розмірі 49,5687 %, що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Машинобудівний
завод «Аметист».
11. Покупець зобов’язаний забезпечити надання соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства в
межах корпоративних прав.
12. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків в 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, її адреса та
номери рахунків, відкритих для внесення гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення 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 в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Рахунок № 37184000001233 (для перерахування реєстраційного внеску)
Рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андрієвська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
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: у робочі дні з 9.00 до
17.00 за місцезнаходженням підприємства: вул. Промислова, 1,
м. Олешки, Олешківський район, Херсонська область.
ПІБ контактної особи на об’єкті – Голова правління ПрАТ «Машинобудівний завод «Аметист» Горшенін Олександр Олексійович,
моб. тел. 0506679701.
Найменування організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: прос. Ушакова,
47, м. Херсон, адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/kherson.html, час роботи пн. – чт. з 8.00 до
17.00, пт. з 8.00 до 15.45, тел. для довідок (0552) 22-44-44.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі від 07.09.2018 № 455.

19 вересня 2018 року

мала приватизація
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000021-3.
Період між аукціоном:
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 – 39 445,32 грн (тридцять дев’ять тисяч чотириста сорок п’ять гривень 32 коп.);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 19 722,66 грн (дев’ятнадцять
тисяч сімсот двадцять дві гривні 66 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 722,66 грн (дев’ятнадцять
тисяч сімсот двадцять дві гривні 66 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 яким адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації: пакета акцій
у розмірі 28,0258%, що належить державі у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства
«Виробництво «Технік» (код за ЄДРПОУ 30704866)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування товариства: приватне акціонерне
товариство «Виробництво «Технік»
Місцезнаходження товариства: вул. Промислова, 1, м. Олешки,
Олешківський район, Херсонська область.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 30704866.
Розмір статутного капіталу товариства – 3 214,9 тис. грн.
Пропонується до продажу пакет акцій у розмірі 28,0258 %, що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Виробництво «Технік» у кількості 3 604 004 штук.
Середньооблікова чисельність працівників – 7 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 36.00. Забір, очищення та постачання води.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому
числі експортної (за наявності) – Обсяг робіт – 470,0 тис. грн. Основними видами діяльності товариства є забір, очищення та постачання
води, а також каналізація, відведення й очищення стічних вод. Експортна продукція відсутня.
Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та за останній звітний період
Чистий при- Кредиторська Дебіторська
Залишкова
буток (збиток), заборгованість, заборгованість, вартість необотис. грн
тис. грн
тис. грн
ротних активів,
тис. грн
2015 р.
- 77,0
61,0
28,0
3121,0
2016 р.
- 97,0
78,0
56,0
3036,0
2017 р.
- 25,0
103,0
112,0
2954,0
І півріччя 2018 р.
118
451,0
461,0
3113,0
Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт (місцезнаходження, кадастровий
номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки,
інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або на праві користування, інформація про наявність обтяжень
на земельну ділянку), функціональне використання будівель (споруд,
нежитлових приміщень) та умови користування ними – виробничі
будівлі: розподільчо-трансформаторна підстанція, будівлі хімічної
очистка, КНС, склад солі, столярна майстерня, станція питної води,
будівля резервного водопостачання технічною водою, огорожа, каналізаційні колодязі, ємності пожежного водоймища. Відповідно до
розпорядження голови районної державної адміністрації № 512 від
16.06.2007 для розміщення виробничої бази підприємству відведено
земельну ділянку загальною площею 2,5665 га.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація
про сплату екологічних зборів та платежів тощо – відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону – аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону – 10 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
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умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (далі – Порядок), 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація пакета акцій у розмірі 28,0258 %, що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Виробництво «Технік» у кількості 3 604 004 штук, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII (далі – Закон) та Порядку.
Покупець пакета акцій у розмірі 28,0258 %, що належить державі
у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Виробництво «Технік», має відповідати вимогам, передбаченим статтею
8 Закону.
Відповідно до вимог статті 20 Закону 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, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі
– дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про
надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 901 001,00 грн (дев’ятсот одна тисяча одна
гривня 00 коп.);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 450 500,50 грн (чотириста
п’ятдесят тисяч п’ятсот гривень 50 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 450 500,50 грн (чотириста
п’ятдесят тисяч п’ятсот гривень 50 коп.);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 90 100,10 грн (дев’яносто тисяч сто гривень 10 коп.);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 45 050,05 грн (сорок п’ять
тисяч п’ятдесят гривень 05 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45 050,05 грн (сорок п’ять
тисяч п’ятдесят гривень 05 коп.);
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн (сімсот сорок
чотири гривні 60 коп.).
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше 30 днів з дня
підписання договору купівлі-продажу.
2. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
3. Відчуження акцій, обтяжених зобов’язаннями, можливе виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
4. Забороняється подальше відчуження придбаного об’єкта шляхом його дроблення до повного виконання покупцем умов договору
купівлі-продажу об’єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого об’єкта без збереження для нового власника
зобов’язань, визначених умовами аукціону.
5. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, що були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
6. Право власності на придбаний пакет акцій переходить з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у депозитарній установі.
7. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця не раніше дати отримання дозволу Антимонопольного комітету
України на концентрацію (у разі необхідності).
8. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
9. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
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10. Покупець пакета акцій у розмірі 28,0258 %, що належить
державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства
«Виробництво «Технік» у кількості 3 604 004 штук, зобов’язаний забезпечити:
погашення протягом шести місяців від дати переходу права
власності на пакет акцій у розмірі 28,0258 %, що належить державі
у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Виробництво «Технік», заборгованості ПрАТ «Виробництво «Технік» перед
Державним бюджетом України та заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства, яка склалася на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій у розмірі 28,0258 %,
що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного
товариства «Виробництво «Технік»;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів України про
працю або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 41 Кодексу законів України про
працю) протягом шести місяців від дати переходу права власності на
пакет акцій у розмірі 28,0258 %, що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Виробництво «Технік»;
збереження основного виду діяльності протягом строку дії
зобов’язань.
11. Покупець зобов’язаний забезпечити надання соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства в
межах корпоративних прав.
12. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків в 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, її адреса та
номери рахунків, відкритих для внесення гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення 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 в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Рахунок № 37184000001233 (для перерахування реєстраційного внеску)
Рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андрієвська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
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: у робочі дні з 8.00 до
17.00 за місцезнаходженням підприємства: вул. Промислова, 1,
м. Олешки, Олешківський район, Херсонська область.
ПІБ контактної особи на об’єкті – Голова правління ПрАТ «Виробництво «Технік» Коровін Сергій Вікторович, моб. тел. 0503185661.
Найменування організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: прос. Ушакова,
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47, м. Херсон, адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/kherson.html, час роботи пн. – чт. з 8.00 до
17.00, пт. з 8.00 до 15.45, тел. для довідок (0552) 22-44-44.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі від 07.09.2018 № 454.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000016-3.
Період між аукціоном:
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 – 9010,01 грн (дев’ять тисяч десять гривень
01 коп.);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 4 505,01 грн (чотири тисячі
п’ятсот п’ять гривень 01 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 505,01 грн (чотири тисячі
п’ятсот п’ять гривень 01 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 яким адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – група інвентарних об’єктів недіючої бази Грицівської
експлуатаційної дільниці, а саме: адмінбудинок літ. А, 1987
року введення у експлуатацію; майстерня літ. Б, 1983 року
введення у експлуатацію; блок гаражів літ. В, 1983 року
введення у експлуатацію; адмінбудинок літ. Г, 1983 року
введення у експлуатацію; гараж автомобільний літ. Д, 1987
року введення у експлуатацію; блок складів літ. Е, 1966
року введення у експлуатацію; автозаправна станція літ. Ж,
у складі якої: приміщення оператора, підземні резервуари
для збереження ПММ в кількості 4 шт. (2 шт. по 5 м3 і 2 шт.
по 10 м3) та розподільчі колонки в кількості 2 шт., 1987 року
введення у експлуатацію; сарай літ. З, 1987 року введення у
експлуатацію; склад паливно-мастильних матеріалів літ. І,
1987 року введення у експлуатацію; благоустрій (залізобетоні
плити, якими частково викладені пішохідні доріжки та
площадка ЕД), 1983 року введення у експлуатацію; резервуар
УСТ-36, 1984 року введення у експлуатацію; резервуар, 1976
року введення у експлуатацію; каналізація, яка складається з
підземних комунікацій азбестоцементних труб, протяжністю
62 пог. м та залізобетонного підземного збірного резервуара
ємкістю 53 м3, 1984 року введення у експлуатацію; труба
відводу диму, 1987 року введення у експлуатацію; септик,
1987 року введення у експлуатацію, що знаходиться за
адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, смт Гриців,
вул. Суворова, 3 та перебуває на балансі Шепетівського
міжрайонного управління водного господарства,
код ЄДРПОУ 04544085
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних
об’єктів недіючої бази Грицівської експлуатаційної
дільниці, а саме: адмінбудинок літ. А, 1987 року введення
у експлуатацію; майстерня літ. Б, 1983 року введення у
експлуатацію; блок гаражів літ. В, 1983 року введення у
експлуатацію; адмінбудинок літ. Г, 1983 року введення
у експлуатацію; гараж автомобільний літ. Д, 1987 року
введення у експлуатацію; блок складів літ. Е, 1966 року
введення у експлуатацію; автозаправна станція літ. Ж,
у складі якої: приміщення оператора, підземні резервуари
для збереження ПММ в кількості 4 шт. (2 шт. по 5 м3 і 2 шт.
по 10 м3) та розподільчі колонки в кількості 2 шт., 1987
року введення у експлуатацію; сарай літ. З, 1987 року
введення у експлуатацію; склад паливно-мастильних
матеріалів літ. І, 1987 року введення у експлуатацію;
благоустрій (залізобетоні плити, якими частково
викладені пішохідні доріжки та площадка ЕД), 1983 року
введення у експлуатацію; резервуар УСТ-36, 1984 року
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мала приватизація
введення у експлуатацію; резервуар, 1976 року введення
у експлуатацію; каналізація, яка складається з підземних
комунікацій азбестоцементних труб, протяжністю
62 пог. м та залізобетонного підземного збірного
резервуара ємкістю 53 м3, 1984 року введення у
експлуатацію; труба відводу диму, 1987 року введення у
експлуатацію; септик, 1987 року введення у експлуатацію.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Шепетівський р-н,
смт Гриців, вул. Суворова, 3.
Балансоутримувач: Шепетівське міжрайонне управління водного
господарства, код ЄДРПОУ 04544085, контактні дані: тел. (03840)
4-10-38.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: група інвентарних об’єктів недіючої бази
Грицівської експлуатаційної дільниці. Технічний стан об’єкта задовільний.
Майно розташоване на земельній ділянці площею 0,9798 га
(державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 27.06.2007 серія ЯЯ№ 338085 виданий Шепетівському
міжрайонному управлінню водного господарства, кадастровий номер 6825555300:00:002:0003). Обтяження на земельну ділянку не
зареєстровані.
Регіональним відділенням ФДМУ по Хмельницькій області укладено Договір оренди № 1119 від 16.08.2010 частини приміщення гаража
загальною площею 58,1 м2, орендар фізична особа – підприємець
Петловнюк Віктор Миколайович, строк дії Договору до 31.10.2018,
місячна орендна плата становить 590,61 грн (за серпень місяць);
Договір оренди № 1290 від 20.06.2012 частини приміщення гаража
загальною площею 57,3 м2, орендар фізична особа – підприємець
Бондар Микола Адамович, строк дії Договору до 19.03.2021, місячна
орендна плата становить 377,32 грн (за серпень місяць); та Договір
оренди № 1499 від 03.02.2014 нежитлових приміщень загальною
площею 49,86 м2, орендар фізична особа – підприємець Сиротюк
Олександр Леонідович, строк дії Договору до 02.12.2019, місячна
орендна плата становить 1023,71грн (за серпень місяць).
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 16 жовтня 2018 року.
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.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382)
72-09-40.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
912110,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 91211,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 456055,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 45605,50 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 456055,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 45605,50 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, адреса: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна,75, e-mail khmelnytskyi@spfu. gov.
ua, тел. (0382) 72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шпак Аліна Володимирівна, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: alina_68 @spfu.gov.ua. Час
роботи: у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00;
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контактна особа від Шепетівського міжрайонного управління водного господарства, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта: Хацаюк Юрій Платонович моб. тел. 067-418-39-90,
тел. роб. (03840) 4-10-38. Час роботи: у робочі дні з 9.00 до 18.00, у
п’ятницю – з 9.00 до 17.00.
Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних
та реєстраційних внесків:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
на рахунок № 37189500900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області,
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код ЄДРПОУ 02898152
(для перерахування реєстраційного внеску);
на рахунок № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, ДКСУ
м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02898152 (для перерахування
гарантійного внеску);
у валюті USD (долар США):
на рахунок № 25205052300821, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, в АТ КБ
«ПРИВАТБАНК», код банку 315405, код ЄДРПОУ 14360570, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
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-2018-07-27-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
30 календарних днів.
Крок аукціону для аукціону без умов: 9121,10 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 4560,55 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на
веб-сторінку https://prozorro.sale/info/elektronni–majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний
договір.
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації –
окремого майна – гаражі з топочною загальною площею
93,7 м2, що знаходяться за адресою: м. Хмельницький,
вул. Храновського,12а та обліковуються на балансі Головного
управління статистики у Хмельницькій області,
код ЄДРПОУ 02362894
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: гаражі з топочною
загальною площею 93,7 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Храновського, 12а.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області (код ЄДРПОУ 02362894), м. Хмельницький, вул. Героїв
Майдану, 36, контактні дані: тел. (0382) 79-54-64.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: гаражі з топочною загальною площею 93,7 м2 –
цокольне приміщення двоповерхової цегляної будівлі з трьох гаражів
та топочної, право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за
Державною службою статистики України (від 13.06.2018 реєстраційний номер 1581755268101). Земельна ділянка під об’єктом приватизації належить до земель комунальної власності м. Хмельницького.
Документи, які б підтверджували передачу даної земельної ділянки
у власність чи користування третім особам, відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта:додається
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 16 жовтня 2018 року.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382)
72-09-40.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних 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 приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст.8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
99040,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 9904,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 49520,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 4952,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 49520,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 4952,00 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, адреса: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна,75, e-mail khmelnytskyi@spfu. gov.
ua, тел. (0382) 72-09-45. Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій
Михайлович, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: uriy@spfu.gov.ua;
контактна особи від Головного управління статистики у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта: Цикорідзе Іраклій, тел. 76-24-59. Час роботи у робочі
дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37189500900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області,
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код ЄДРПОУ 02898152
(для перерахування реєстраційного внеску);
на рахунок № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, ДКСУ
м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02898152 (для перерахування
гарантійного внеску);
у валюті USD (долар США):
на рахунок № 25205052300821, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, в АТ КБ
«ПРИВАТБАНК», код банку 315405, код ЄДРПОУ 14360570, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
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-2018-07-27-000007-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів;

14

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону для аукціону без умов: 990,40 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 495,20 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – нежитлової будівлі (погребу) загальною
площею 19,8 м2, розташованого за адресою: Чернігівська
область, Варвинський район, с. Журавка, вул. Набережна, 2а
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
(погріб) загальною площею 19,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Варвинський
район, с. Журавка, вул. Набережна, 2а.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: нежитлова окремо розташована будівля – погріб зі стінами із керамічної цегли. Перекриття – збірні залізобетонні
плити. Рік побудови – 1962.
Місце розташування – в околичній частині населеного пункту на
території колишнього м’ятного заводу.
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/856.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 17 жовтня 2018 р. о 10.00.
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:
7 887,61 (сім тисяч вісімсот вісімдесят сім) грн 61 коп.
Розмір гарантійного внеску: 788,76 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 3 943,81 (три тисячі дев’ятсот сорок
три) грн 81 коп.
Розмір гарантійного внеску: 394,38 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни: 3 943,81 (три
тисячі дев’ятсот сорок три) грн 81 коп.
Розмір гарантійного внеску: 394,38 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 4 950 (чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят) грн 00 коп. без урахування ПДВ 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.
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мала приватизація
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-etsprozorroprodazhi-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. Черні-

гів, просп. Миру, 43, третій 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.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Чернігівській
області від 11.09.2018 р. № 711 «Про затвердження умов продажу
об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі:
UA-AR-P-2018-07-26-000053-1.
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: 78,88 грн.
для аукціону із зниженням стартової ціни: 39,44 грн.
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 39,44 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів
електронних майданчиків можна знайти за посиланням:
https://prozorro.sale/pokupcyam.

Для нотаток
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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

