України
майна
держ авного

Фонду
вид ання

Офіційне

спецвипуск
ДЕРЖАВНИЙ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ

БЮЛЕТЕНЬ про приватизацію

Видається з 1992 року

у номері
Мала приватизація
1

Апарат ФДМУ

2

Вінницька область

11

Закарпатська область

12

Запорізька область

13

Полтавська область

23

Чернігівська область

ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ

БЮЛЕТЕНЬ про приватизацію
Передплатний індекс

22437

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

15 серпня 2018 р.

мала приватизація
Продовження таблиці

АПАРАТ ФДМУ
Інформаційне повідомлення
Фонду державного майна України про продаж
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу Лиманського державного виробничого
сільськогосподарсько-рибоводного підприємства
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування підприємства: єдиний
майновий комплекс Лиманського державного
виробничого сільськогосподарськорибоводного підприємства.
Місцезнаходження: 63460, Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, 48.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 24339861.
Середньооблікова чисельність працівників станом на
31.05.2018 – 36 осіб.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), що було реалізовано за три роки та останній звітний
період становить 17293,1 тис. грн, а саме:
у 2015 році на суму 4937,1 тис. грн:
рослиноїдні види риб (товстолобик, білий амур) –
3412,6 тис. грн;
короп – 406,9 тис. грн;
сом канальний – 592,7 тис. грн;
інші види – 411,1 тис. грн;
личинка – 113,8 тис. грн;
у 2016 році на суму 4246,0 тис. грн:
рослиноїдні види риб (товстолобик, білий амур) –
1220,8 тис. грн;
короп – 1393,7 тис. грн;
сом канальний – 1085,1 тис. грн;
інші види – 221,4 тис. грн;
личинка – 325,0 тис. грн;
у 2017 році на суму 5652,0 тис. грн:
рослиноїдні види риб (товстолобик, білий амур) –
2447,4 тис. грн;
короп – 1071,2 тис. грн;
сом канальний – 1392,4 тис. грн;
інші види – 516,8 тис. грн;
личинка – 91,2 тис. грн;
рибацькі білети – 6,6 тис. грн;
автотранспортні послуги – 126,4 тис. грн;
у І півріччі 2018 року на суму 2458,0 тис. грн:
рослиноїдні види риб (товстолобик, білий амур) –
1562,7 тис. грн;
короп – 471,1 тис. грн;
сом канальний – 56,2 тис. грн;
інші види – 171,6 тис. грн;
личинка – 86,5 тис. грн;
рибацькі білети – 25,5 тис. грн;
автотранспортні послуги – 84,4 тис. грн.
Основні показники господарської діяльності
підприємства за останніх три роки
та за останній звітний період
№
І півріччя
Найменування показника 2015 рік 2016 рік 2017 рік
з/п
2018 року

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

1 Балансовий прибуток,
тис. грн

163,1

95,0

174,0

59,0

2 Величина чистого прибутку, тис. грн

163,1

95,0

174,0

59,0

3 Рентабельність, %
4 Вартість активів, тис. грн

3,30

2,24

3,08

2,4

5772,0

5804,0

5818,0

6023,0

№
І півріччя
Найменування показника 2015 рік 2016 рік 2017 рік
з/п
2018 року
5 Вартість власного капіталу, тис. грн

4983,0

5013,0

5115,0

5281,0

6 Дебіторська заборгованість, тис. грн

72,0

119,0

25,0

198,0

7 Кредиторська заборгованість, тис. грн

789,0

741,0

658,0

699,0

8 Обсяги виробленої продукції, тис.грн.

4937,1

4246,0

5652,0

2458,0

Відомості про об’єкт:
нежитлові будівлі загальною площею 2250,8 м 2
за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, буд. 48;
нежитлові будівлі загальною площею 1267,1 м 2
за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, буд. 48а;
нежитлові будівлі загальною площею 273 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське,
Балаклійське шосе, буд. 48б.
транспортні засоби – 14 од., плавзасоби – 11од., обладнання, устаткування та інвентар.
Інформація про земельні ділянки:
земельна ділянка № 1:
Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н,
смт Слобожанське;
кадастровий номер: відсутній;
площа: 174,92 га;
цільове призначення: для вирощування рибопосадкового матеріалу;
підстава для використання: Державний акт на право
постійного користування від 18.02.1998. У Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно речові права та
їх обтяження на земельну ділянку не зареєстровані;
земельна ділянка № 2:
Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н,
смт Слобожанське;
кадастровий номер: відсутній;
площа: 20,61 га;
цільове призначення: для ведення рибного господарства;
підстава для використання: Державний акт на право
постійного користування від 12.07.1994. У Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно речові права та
їх обтяження на земельні ділянки не зареєстровані.
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на:
нежитлові будівлі загальною площею 2250,8 м 2
за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, буд. 48, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна: 1024065163217;
нежитлові будівлі загальною площею 1267,1 м 2
за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, буд. 48а, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна: 1021368063217;
нежитлові будівлі загальною площею 273 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське,
Балаклійське шосе, буд. 48б, реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна: 1021409963217.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних
зборів та платежів:

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

спецвипуск
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення за І квартал 2018 року
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Забруднююча речовина
Азот оксиду
Ангідрид сірчастий
Вуглецю окис
Вуглеводні
Марганець та його сполуки
II клас небезпечності
III клас небезпечності
IV клас небезпечності
Двоокис вуглецю
Всього:

Фактичний обсяг
викидів, тонн
0,00572
0,000231
0,06853
0,01144
0,000006
0,005939
0,000106
0,029688
0,023808

Ставка податку,
грн
2451,84
2451,84
92,37
138,57
19405,92
4016,11
598,40
138,57
0,41

Величина,
грн
14,02
0,57
6,33
1,59
0,12
23,85
0,06
4,11
0,01
50,66

Розміщення відходів у спеціально відведених
для цього місцях чи на об’єктах
№
Вид відходів
з/п
1 Високонебезпечні
2 Малонебезпечні
Усього

Кількість

Ставка податку, грн

0,0279
6,39825

51,20
5,00

Коефіцієнти
3,00
3,00

3,00
3,00

Величина, грн
12,86
287,92
300,78

За І квартал 2018 року було сплачено екологічного податку у cумі
351,44 грн.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 вересня 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 Лиманського державного
виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства 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 Лиманського державного
виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства 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 – 5 818 000,00 гривні (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 909 000,00 гривня (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 909 000,00 гривня (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 581 800,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 290 900,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 290 900,00 гривень (без урахування
ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 744 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
Покупець єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства
зобов’язаний забезпечити:
погашення 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);
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня
переходу до нього права власності;
укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування
вивільнених працівників здійснювати відповідно до законодавства;
фінансування охорони праці відповідно до вимог статті 19 Закону
України «Про охорону праці»;

2

працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до вимог розділу ІV
Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю
в Україні».
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 9-00 до 15-00
за адресою: Харківська обл., Зміївський район, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, 48. Телефон: (050) 323 40 78, E-mail: ribo7@ukr.net. Відповідальна особа: Панченко Олексій Олександрович.
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 09.08.2018 № 1065.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000160-3.
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 – 58 180,00 гривень;
аукціону із зниженням стартової ціни – 29 090,00 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 29 090,00 гривень.
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 – будівлі контори загальною площею 802,8 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта приватизації: будівля контори загальною
площею 802,8 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: 23536, Вінницька обл., м. Немирів,
вул. Українська, 2.
Найменування балансоутримувача: Вінницька філія ПАТ «Укртелеком».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 01182204.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 8, контактна особа: начальник технічного відділу
Вінницької філії ПАТ «Укртелеком» Тєлєшева Ольга Іванівна, тел. (0432)
671731.
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мала приватизація
Відомості про об’єкт приватизації: 2-поверхова цегляна будівля контори 1984 року побудови загальною площею 802,8 м2, у т. ч. підвал 277,6 м2,
з 2011 року не експлуатується, за призначенням не використовується.
Право державної власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка окремо не виділена, розташована за адресою:
м. Немирів, вул. Українська,2. Інформація про особу, якій земельна ділянка
належить на праві власності або користування відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 07 вересня 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 будівлі контори загальною площею 802,8 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 10.05.2018 № 432.
Покупець будівлі контори загальною площею 802,8 м2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 1168877,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 584438,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 584438,50 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 116887,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 58443,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 58443,85 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Дата проведення аукціону – 07 вересня 2018.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ
по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації в сумі 3055,00 грн у 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: –
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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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 23536, Вінницька обл., м. Немирів,
вул. Українська, 2.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Тєлєшева Ольга Іванівна, начальник технічного відділу Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», тел. (0432)
671731.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок
(0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 06.08.2018 № 974.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000194-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 11688,77 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 5844,39 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5844,39 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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі лазні
літ. А площею 50,8 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: будівля лазні літ. А площею 50,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 22343, Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Громадське, вул. Ковпака, 4а.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Племзавод «Літинський».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00846180.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 22343, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Громадське, вул. Центральна, 1, контактна особа головний бухгалтер ПрАТ «Племзавод «Літинський» Околодько
Сергій Васильович, тел. (04374) 3-41-30.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ. А площею
50,8 м2, 1962 року забудови, за призначенням не використовується та не
експлуатується. Право державної власності зареєстровано 15.02.2018,
номер запису 24917538.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,0300 га, обліковується у ряду 96 – землі не надані у власність або постійне користування, в
межах населеного пункту на території Громадської сільської ради, землі
громадського призначення. Структурні елементи кадастрового номера
0522481800:03:000:.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 вересня 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 будівлі лазні площею 50,8 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.
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спецвипуск
Покупець будівлі лазні площею 50,8 м2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 6 350,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 175,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 175,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 635,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 317,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 317,50 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 2900,00 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 22343, Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Громадське, вул. Ковпака, 4а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: головний бухгалтер ПрАТ «Племзавод
«Літинський» Околодько Сергій Васильович, тел. (04374) 3-41-30.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя,
10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 06.08.2018 №970.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000240-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 63,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 31,75 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31,75 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.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації окремого майна – будинку побуту
літ. А загальною площею 211,8 м2 з ґанком
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: будинок побуту літ. А
загальною площею 211,8 м2 з ґанком.
Місцезнаходження об’єкта: 22340, Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Кусиківці, вул. Шляхова, 38.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Племзавод «Літинський».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00846180.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 22343, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Громадське, вул. Центральна, 1, контактна особа Околодько С. В., тел. (04374) 3-41-30.
Відомості про об’єкт: будівля будинку побуту літ. А загальною площею
211,8 м2 з ґанком, 1972 року забудови, не використовується. Право державної власності зареєстровано 15.02.2018, номер запису 24916754.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка площею 0,1500 га, обліковується у ряду
06 – сільськогосподарські товариства ПАТ «Племзавод Літинський» на
території Громадської сільської ради, за межами с. Кусиківці, Літинського р-н, Вінницької обл., сільськогосподарські землі, під господарськими
будівлями і дворами. Ділянка входить до складу земель що перебувають
у колективній власності ПрАТ «Племзавод Літинський». Структурні елементи кадастрового номера 0522481800:02:000:.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 вересня 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 будівлі будинку побуту площею 211,8 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.
Покупець будівлі будинку побуту площею 211,8 м2, має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 17 156,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 578,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 578,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 715,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 857,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 857,80 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 2900,00 грн у 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
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мала приватизація
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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 22340, Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Кусиківці, вул. Шляхова, 38.
ПІБ контактної особи на об’єкті: головний бухгалтер ПрАТ «Племзавод
«Літинський» Околодько Сергій Васильович, тел. (04374) 3-41-30.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя,
10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 06.08.2018 № 968.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000225-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 171,56 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 85,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 85,78 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – медпункту з обладнанням
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: медпункт з обладнанням.
Місцезнаходження об’єкта: 22800, Вінницька обл., м. Немирів,
вул. Свято-Троїцька, 48.
Найменування зберігача: ПрАТ «Немирівське АТП-10547».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05460924.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 22800, Вінницька обл.,
м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48, контактна особа директор ПрАТ «Немирівське АТП-10547» Кузьменко Микола Володимирович тел. (04331)
2-09-69.
Відомості про об’єкт: медпункт з обладнанням не експлуатується,
за призначенням не використовується більше 10 років, розташований
на території ПрАТ «Немирівське АТП-10547». Одноповерхова цегляна
будівля медпункту загальною площею 32,5 м2, 1954 року введення в експлуатацію та обладнання 1986 року випуску: апарат УВЧ, медінструмент
(стоматологічне дзеркало 3 шт., стоматологічний зонд 2 шт., стоматоло-
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гічний шпатель 1 шт., лоток медичний металевий 2 шт., стоматологічні
бори 85 шт.). Право власності на будівлю не зареєстроване.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: площа 0,0074 га. Кадастровий номер 0523010100:01:009:0515.
Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення. Цільове призначення 12.08 – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг
та допоміжних операцій. Інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі відсутня. Земельна ділянка обтяжена охоронною зоною навколо (вздовж) ЛЕП-0,4 кВ, площею 0,0030 га.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 вересня 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 медпункту з обладнанням, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432.
Покупець медпункту з обладнанням, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 13264,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6632,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6632,00 грн. На остаточну ціну продажу
об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1326,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 663,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 663,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання без збереження профілю діяльності
об’єкта;
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ
по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації в сумі 3365,00 грн у 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 –
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спецвипуск
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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 22800, Вінницька обл., м. Немирів,
вул. Свято-Троїцька, 48.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ПрАТ «Немирівське АТП10547» Кузьменко Микола Володимирович тел. (04331) 2-09-69.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя,
10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 06.08.2018 № 973.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000200-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 132,64 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 66,32 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 66,32 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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової
будівлі їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2,
вхідного майданчика (літ. а), вхідного майданчика (літ. а1)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля їдальні (літ. А)
загальною площею 256,4 м2, вхідний майданчик (літ. а),
вхідний майданчик (літ. а1).
Місцезнаходження об’єкта: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин,
вул. Пестеля, 65а.
Найменування зберігача: ПВКП «Будівельник» (код ЄДРПОУ
30806734).
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 30806734.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 23600,Вінницька обл.,
м. Тульчин, Пестеля, 65, контактна особа директор ПВКП «Будівельник»
Ковінько Володимир Григорович тел. (04335) 2-28-44.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною
площею 256,4 м2, 1995 року побудови, не експлуатується та не використовується за призначенням. Право державної власності зареєстровано
08.07.2008, реєстраційний номер 23894908.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: площа 0,0420 га. Кадастровий номер 0524310100:01:019:0331.
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення 03.08 – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування. Інформація про
зареєстроване право в Державному земельному кадастрі відсутня. Обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 вересня 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 нежитлової будівлі їдальні загальною площею 256,4 м2,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукці-
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онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року №432.
Покупець нежитлової будівлі їдальні загальною площею 256,4 м2 має
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 173583,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 86791,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 86791,50 грн. На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17358,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8679,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8679,15 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 2790,00 грн у 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ПВКП «Будівельник» Ковінько
Володимир Григорович тел. (04335) 2-28-44.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя,
10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 06.08.2018 № 971.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000219-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
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мала приватизація
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1735,83 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 867,92 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 867,92 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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі лазні літ. А
з прибудовами літ. а, а1 загальною площею 148,0 м2
та сходовими площадками а2, а3, а4
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: будівля лазні літ. А з прибудовами
літ. а, а1 загальною площею 148,0 м2
та сходовими площадками а2, а3, а4.
Місцезнаходження об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 61.
Найменування зберігача: Ямпільська міська рада.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 03772660.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 24500, Вінницька обл.,
Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Замкова, 94/2, контактна особа спеціаліст Ямпільської міської ради Росінський Анатолій Віленович тел. (04336)
67-27-46.
Відомості про об’єкт: будівля лазні літ. А з прибудовами літ. а, а1 загальною площею 148,0 м2 та сходовими площадками а2, а3, а4 1965 року
введення в експлуатацію, не експлуатується та не використовується за
призначенням. Право державної власності зареєстровано 24.04.2007,
реєстраційний номер 36865732.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: загальна площа 0,03 га. Кадастровий номер 0525610100:04:001:0157.
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення 1.12.9 – землі житлової та громадської забудови. Форма власності державна. Обтяження не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 вересня 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 будівлі лазні загальною площею 148,0 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.
Покупець будівлі лазні загальною площею 148,0 м2, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 39664,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 19832,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій–19832,00 грн. На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3966,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1983,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1983,20 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 3950,00 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.
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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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 61.
ПІБ контактної особи на об’єкті: спеціаліст Ямпільської міської ради
Росінський Анатолій Віленович тел. (04336) 2-20-41.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя,
10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 06.08.2018 № 972.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000210-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 396,64 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 198,32 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 198,32 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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації –
окремого майна – димової труби, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод»,
за адресою: 24355, Вінницька обл., Тростянецький р-н,
с. Нова Ободівка, вул. Призаводська,1
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно:
димова труба, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Ободівський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 24355, Вінницька обл., Тростянецький р-н,
с. Нова Ободівка, вул. Призаводська,1.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: окреме майно – димова труба 1990 року побудови, ме-
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спецвипуск
талева, діаметр – 420 мм, довжина – 10 м, циліндрова форма з рулонного
листа 5 мм сталі, діаметр основи – 2 м, площа основи – 4 м2, фундамент
під витяжки і цоколь – бутобетон (зруйнований, залишки фрагментів).
Труба деформована під час падіння, іржа на поверхні, велика кількість
просвітів, протікань.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації, (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки, наявність обмежень тощо)
відсутня.
Інформація про балансоутримувача, (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 07 вересня 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 окремого майна: димової труби, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Ободвський цукровий завод» за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська,1
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 у статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 4799,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2399,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2399,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 479,9 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 239,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 239,95 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 1850,00 грн у 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: –
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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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, кімн. 27, з 8.00
до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua,
тел. (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації державного майна
Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної
пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 06.08.2018 № 976 «Про затвердження
умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта
приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000087-2.
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 – 47,99 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 24,00 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24,00 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації,
окремого майна – будівлі КП 2 площею 18,3 м2, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод»,
за адресою: 24355, Вінницька обл., Тростянецький р-н,
с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24б
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля КП 2
площею 18,3 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 24355, Вінницька обл., Тростянецький р-н,
с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24б.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1989 року побудови, не експлуатується, за призначенням не використовується. Право
державної власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка площею 10,2746 га, розташована в межах населеного пункту с. Нова Ободівка по вул. Призаводська, 24б, що перебуває у
комунальній власності Новоободівської сільської ради, кадастровий номер
052413900:02:005:0127. Категорія земель: землі промисловості. Цільове
призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Обмеження щодо використання земельної
ділянки не зареєстровані.
Інформація про балансоутримувача, (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 07 вересня 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.

15 серпня 2018 року

мала приватизація
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі КП 2 площею 18,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», за адресою: 24355, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська,
24б 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 у статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 4209,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2104,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2104,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 420,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 210,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 210,45 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 2900,00 грн у 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, кімн. 27, з 8.00
до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua,
тел. (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації державного майна
Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної
пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 06.08.2018 № 975 «Про затвердження

15 серпня 2018 року

умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта
приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000036-1.
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 – 42,09 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 21,05 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 21,05 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації,
окремого майна – будівлі майстерні по ремонту тракторів
площею 111,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Ободівський цукровий завод», за адресою: 24355,
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка,
вул. Призаводська, 24г
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля майстерні
по ремонту тракторів площею 111,0 м2, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 24355, Вінницька область, Тростянецький
район, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24г.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: будівля майстерні по ремонту тракторів одноповерхова, 1974 року побудови, не експлуатується, за призначенням не
використовується. Технічний стан будівлі незадовільний. Право власності
не зареєстроване.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: земельна ділянка площею 1,8152 га розташована в межах населеного пункту с.
Нова Ободівка, по вул. Призаводська, 24г, що перебуває у комунальній
власності Новоободівської сільської ради, цільове призначення 11.02 для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
кадастровий номер 0524183901:02:007:0009; категорія земель: землі промисловості. Наявність обмежень відсутня. Право власності в Державному
земельному кадастрі не зареєстровано.
Інформація про балансоутримувача, (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 07 вересня 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 будівлі майстерні по ремонту тракторів площею111,0 м2,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка,
вул. Призаводська, 24г 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 у статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 14208,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7104,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7104,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1420,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 710,40 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 710,40 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ
по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації в сумі 2600,00 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, кімн. 27, з 8.00
до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua,
тел. (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації державного майна
Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної
пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 06.08.2018 № 977 «Про затвердження
умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта
приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000035-1.
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 – 142,08 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 71,04 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 71,04 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації,
окремого майна – приміщень адміністративної будівлі літ. «А»,
а саме: частини сходової клітки №15 площею 11,5 м2 на першому
поверсі; приміщень № 16-25 загальною площею 190,8 м2
на другому поверсі; приміщення № 1 площею 63,3 м2
підвалу літ. «А1»; приміщення № 3 площею 26,4 м2,
будівлі гаража літ. «Б» за адресою: 24830, Вінницька обл.,
Чечельницький р-н, с. Ольгопіль, вул. Центральна, 163а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: приміщення
адміністративної будівлі літ. «А», а саме: частина сходової
клітки № 15 площею 11,5 м2 на першому поверсі; приміщення
№ 16-25 загальною площею 190,8 м2 на другому поверсі;
приміщення №1 площею 63,3 м2 підвалу літ. «А1»; приміщення
№ 3 площею 26,4 м2, будівля гаража літ. «Б».
Місцезнаходження об’єкта: 24830, Вінницька обл., Чечельницький р-н,
с. Ольгопіль, вул. Центральна, 163а.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: приміщення розташоване в адміністративній будівлі літ.
«А» загальною площею 571,0 м2, а саме: частина сходової клітки № 15 площею 11,5 м2 на першому поверсі; приміщення № 16-25 загальною площею
190,8 м2 на другому поверсі; приміщення № 1 площею 63,3 м2, підвал літ.
«А1». В будівлі гаража літ. «Б» розміщене приміщення № 3 площею 26,4 м2.
Будівлі 1994 року побудови, не експлуатуються, за призначенням не використовуються. Право державної власності не зареєстроване.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації, (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень, тощо)
інформація відсутня.
Відомості про балансоутримувача, (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Департамент регіонального економічного розвитку Вінницької обласної державної адміністрації. Ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ: 02741373. Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, контактна
особа: Порхун Алла Миколаївна, заступник голови ліквідаційної комісії
Департаменту регіонального економічного розвитку Вінницької обласної
державної адміністрації тел. (0432) 66-14-27.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 07 вересня 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 приміщень адміністративної будівлі літ. «А», а саме: частини сходової клітки № 15 площею 11,5 м2 на першому поверсі; приміщень
№ 16-25 загальною площею 190,8 м2 на другому поверсі; приміщення № 1
площею 63,3 м2 підвалу літ. «А1»; приміщення № 3 площею 26,4 м2, будівлі
гаража літ. «Б» за адресою: Вінницька обл., Чечельницький р-н, с. Ольгопіль, вул. Центральна, 163а 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 у статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 71 147,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 35 573,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 573,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 114,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 557,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 557,35 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 3550,00 грн у 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
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мала приватизація
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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, кімн. 27, з 8.00
до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua,
тел. (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65. Контактна особа, яка
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Порхун
Алла Миколаївна, заступник голови ліквідаційної комісії Департаменту
регіонального економічного розвитку Вінницької обласної державної адміністрації тел. (0432) 66-14-27.
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 06.08.2018 № 980 «Про затвердження
умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта
приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000216-3.
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 – 711,47 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 355,74 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 355,74 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Закарпатська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення першого електронного аукціону з продажу
об’єкта державної власності малої приватизації – незавершеного
будівництва м’ясокомбінату
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – м’ясокомбінат.
Місцезнаходження об’єкта: 89626, Закарпатська обл., Мукачівський
р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, буд. б/н.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта незавершеного будівництва –
м’ясокомбінату (далі – Об’єкт) входять: корпус № 1 (літ. А) площею забудови 8236,9 м2, котельня (літ. Б) площею забудови 971,1 м2, корпус 2
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(літ. В) площею забудови1326,1 м2, корпус №3 (літ. Г) площею забудови
470,6 м2 та колодязь літ. К, виконаний з бетонних кілець діаметром 1,5 м.
Початок будівництва – 1989 рік, припинення будівельних робіт – лютий
1992 рік. Будівельна готовність Об’єкта становить 4 %.
У зв’язку з відсутністю консервації будівництва частина об’єктів, що
входять до складу Об’єкта, перебувають в зруйнованому стані. У будівлях корпусу № 1 (літ. А), котельні (літ. Б) та корпусу 2 (літ. В) наявні лише
стовпчасті залізобетонні фундаменти. У будівлі корпусу № 3 (літ. Г) фундамент – монолітний, стіни – монолітні залізобетонні, перегородки –
монолітні залізобетонні. Матеріали, вироби, конструкції та устаткування, тимчасові та постійні будівлі і споруди на будівельному майданчику
Об’єкта відсутні.
Відводи та вводи комунікацій, які належать Об’єкту і призначені для
забезпечення його водою, електроенергією, теплом, газом та іншими
ресурсами в період будівництва, – відсутні. Відстань від меж Об’єкта до
дороги загального користування – 800 м.
Балансоутримувач: відсутній.
Дані про земельну ділянку: площа земельної ділянки 20,000 га, кадастровий номер земельної ділянки: 2122783800:02:001:0046. Зареєстровано право державної власності на земельну ділянку, на якій знаходиться Об’єкт приватизації (витяг з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.07.2018 №
129732896).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 14 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов, затвердженого постановою КМУ від 10
травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов, затвердженого постановою КМУ від 10 травня 2018 року № 432
(зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, без умов, зі 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 ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні із
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами,
встановленими ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж Об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
Час і місце проведення огляду Об’єкта: ознайомитись з Об’єктом
можна в робочі дні з 08.00 до 16.00 за місцем його розташування: 89626,
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська,
буд. б/н.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській
області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната
№315, телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна Об’єкта для аукціону з умовами – 231781,00 (двісті тридцять одна тисяча сімсот вісімдесят одна гривня 00 коп.) грн без
урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску: 23178,10 грн.
Мінімальний крок аукціону: 23178,10 грн, що становить 10 відсотків
від стартової ціни.
Стартова ціна Об’єкта для аукціону із зниженням стартової ціни
(знижена на 50%) – 115890,50 (сто п’ятнадцять тисяч вісімсот дев’яносто
гривень 50 коп.) грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску: 11589,05 грн.
Мінімальний крок аукціону: 11589,05 грн, що становить 10 відсотків
від суми зниження стартової ціни.
Стартова ціна Об’єкта на аукціоні за методом покрокового зни-
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ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
115890,50 (сто п’ятнадцять тисяч вісімсот дев’яносто гривень 50 коп.)
грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 11589,05 грн.
Мінімальний крок аукціону: 1158,91 грн, що становить 1 відсоток від
суми зниження стартової ціни.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу Об’єкта приватизації нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу відшкодувати органу приватизації витрати,
пов’язані з підготовкою Об’єкта приватизації до продажу, зокрема витрати
з проведення незалежної оцінки майна в сумі 6000,00 грн без ПДВ;
заборона продажу або в інший спосіб відчуження покупцем приватизованого об’єкта особам, визначеним частиною другою статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», протягом
строку виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу.
Найменування організатору аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Закарпатській області; місцезнаходження:
88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua/ua/regions/zakarpattia.html.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Качур Марія Михайлівна, телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83, адреса електронної пошти:
refor_21@spfu.gov.ua.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області
Рахунок: № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області
Код згідно ЄДРПОУ 22111310
МФО 812016.
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області
Рахунок: № 37316006018418 в ДКСУ
Код згідно ЄДРПОУ 22111310
МФО 820172;
в іноземній валюті для перерахування реєстраційного, гарантійного внесків та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті
(долари США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Закарпатській
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород,
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25203053800198
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ,
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати
за що

Receiver: The Regional office of the State
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town,
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25203053800198
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city,
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without
fail the purpose of payment)

Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Закарпатській
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород,
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25202053800058
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ,
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати
за що

Receiver: The Regional office of the State
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town,
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25202053800058
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city,
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without
fail the purpose of payment)

Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валюті проводиться за курсом Національного банку України на день сплати.
Payment for the purchased object in foreign currency According to
exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the payment.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: http://prozzoro.sale/.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Закарпатській області
від 09.08.2018 року № 00340.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000146-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) календарних днів (від дати опублікування інформаційного
повідомлення);
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35
(тридцять п’ять) календарних днів (від дати опублікування інформаційного повідомлення).
Мінімальний крок аукціону для:
аукціону з умовами – 23178,10 грн;
аукціон зі зниження стартової ціни – 11589,05 грн;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1158,91 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.

Запорізька область
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області про приватизацію на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – побутових
приміщень (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною площею 933,8 м2,
розташованого за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Окреме майно – побутові приміщення (літ. Б-3), інв.
№ 070101, загальною площею 933,8 м2,
розташовані за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62
(зберігач – ТОВ Партнер 2000, код ЄДРПОУ 30616602).
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
побутові приміщення вбудовані в триповерхову будівлю (літ. Б-3) з підвалом. Приміщення підвалу не має природного освітлення. Будівля довгий
час не експлуатується. Рік побудови – 1985, балансоутримувач відсутній.
Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0646 га, кадастровий номер 2310100000:02:032:0037, цільове призначення – для розташування будівлі побутових приміщень. Право власності на земельну
ділянку під об’єктом зареєстровано за Державою в особі Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області.
Функціональне використання: розміщення офісу/складу/виробництва,
для здійснення іншої господарської діяльності.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 10 вересня 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 електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – побутових приміщень (літ. Б-3), інв.
№ 070101, загальною площею 933,8 м2, розташованих за адресою: м.
Запоріжжя, Південне шосе, 62, 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 окремого майна – побутових приміщень (літ. Б-3), інв. №
070101, загальною площею 933,8 м2, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62, має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Cтартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 948 544,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 474 272,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 474 272,00 грн.
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мала приватизація
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 94 854,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 47 427,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 47 427,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати витрати на
проведення оцінки об’єкта у розмірі 8000,0 грн протягом 30 днів з дня
укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати 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 15-00 за
місцем знаходження об’єкта: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, тел. 2260775.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова
Ліна Миколаївна, 0612260776, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації:
наказ РВ ФДМУ про затвердження умов продажу об’єкта від 09.08.2018
№606.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000128-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 9 485,44 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 742,72 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 742,72 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.

Полтавська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації окремого майна – громадської будівлі літ. А-1
(магазин з підвалом) загальною площею 318,6 м2,
що розташована за адресою: Полтавська обл.,
Карлівський р-н, с-ще Голобородьківське,
вул. Центральна, 3в
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: громадська будівля літ. А-1 (магазин
з підвалом) загальною площею 318,6 м2 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще
Голобородьківське, вул. Центральна, 3в.
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Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо):
одноповерхова будівля, рік побудови – 1973. Загальна площа приміщень – 318,6 м2 (1-й поверх – 153,8 м2, підвал – 164,8 м2). Елементи будівлі
(1-й поверх): стіни – цегла, покрівля – рулонна, перекриття – з/бетонні
плити, підлога – бетон, фундамент – бетон. Електрика, водопровід, каналізація – в наявності. Опалення – котел на твердому паливі.
Підвал: фундамент – бетон, стіни – залізобетон, підлога – ґрунт.
Загальний стан об’єкта – задовільний.
Функціональне використання та умови користування: можливе подальше використання – використання за призначенням.
Право власності зареєстровано 26.07.2016 № 15747484.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:
місце розташування земельної ділянки: вул. Центральна, 3в, с-ще Голобородьківське Карлівського р-ну Полтавської обл.
Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний.
Громадська будівля (магазин з підвалом) розташована на території
Голобородьківської ради.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини:
частина нежитлового приміщення – 74,36 м2 перебуває в оренді згідно
з договором оренди № 3/11-Н від 28.01.2011, укладеним між Регіональним
відділенням ФДМУ по Полтавській області та ФОП Шипіцькою В. П.
Розмір місячної орендної плати (сплачено за липень 2018 р.) –
387,0 грн.
Термін дії договору – 28.10.2019.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач – відсутній.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 10 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону;
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності окремого майна – громадської будівлі літ. А-1 (магазин з підвалом) загальною площею 318,6 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.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 90000,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 45000,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45000,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9000,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4500,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4500,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації окремого майна – громадської будівлі літ. А-1 (магазин з підвалом)
загальною площею 318,6 м2, що розташована за адресою: Полтавська
обл., Карлівський р-н, с-ще Голобородьківське, вул. Центральна, 3в,
зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 2288,00 (дві тисячі двісті
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спецвипуск
вісімдесят вісім грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання
договору купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
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:
у національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019, Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 22527015;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної
сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401, Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Голобородьківське, вул. Центральна, 3в.
ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Голобородьківської сільської
ради – Старейко В’ячеслав Федорович, тел. 0508530600.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів» http://www. spfu.gov.ua./ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 07.08.2018 № 493
(протокол № 1 від 07.08.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000070-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 900,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 450,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 450,0 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://
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prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі магазину
площею 81,5 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину площею 81,5 м2
(далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5.
Дані про об’єкт нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): окремо розташована нежитлова одноповерхова будівля,
що складається із приміщень № 1 – 4. Фундамент – стрічковий шлаковий; стіни – шлакові; перегородки – шлакові; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестоцементна; підлога – керамічна плитка; вікна – дерев’яні;
двері – металеві; внутрішнє опорядження – металеві листи хвильові,
штукатурка, пофарбування; зовнішнє опорядження – керамічна плитка;
інженерне обладнання – опалення – демонтоване; вентиляція природна;
водопровід – відсутній; каналізація – відсутня; електропостачання – від
зовнішніх мереж; газопостачання – відсутнє. Загальна площа – 81,5 м2.
Рік побудови 1984р. Об’єкт розташований в центральній частині села.
Загальний стан – задовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець вирішує самостійно.
Право власності зареєстровано: свідоцтво про право власності від
03.06.2011 № САЕ № 321529.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка площею 344 м2, кадастровий номер земельної
ділянки – 5325455303:03:003:0044. Цільове призначення – для роздрібної
торгівлі та комерційних послуг (1.11.3).
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні;
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): відкрите акціонерне товариство «Павлівське»,
38813, Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Скороходово, вул. Софіївська,
69. Ухвалою господарського суду Полтавської області по справі № 10/538/53 від 16.07.2013 року визнано банкрутом ВАТ «Павлівське». Лквідатором ВАТ «Павлівське» призначено арбітражного керуючого Бугаєнко А. А.
тел./факс (0532) 56-95-22.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 10 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону;
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлової будівлі магазину площею 81,5 м2, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», від 18.01.2018 № 2269-VIII,
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 державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».

15 серпня 2018 року

мала приватизація
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 12600,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6300,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6300,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1260,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 630,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 630,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1. Покупець об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі магазину площею 81,5 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка,
вул. Центральна,5, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу
приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 2145,00
(дві тисячі сто сорок п’ять грн 00 коп.) гривень, в місячний термін після
підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
2. При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015;
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної сотні, буд. 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Ліквідатор ВАТ «Павлівське» Бугаєнко
Андрій Анатолійович, номер телефону (0532)56-95-22.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефон для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області, у розділі «Каталог об’єктів»: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.

15 серпня 2018 року

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 07.08.2018 № 487,
протокол № 1 від 07.08.2018 засідання аукціонної комісії.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000048-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 126,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 63,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 63,0 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – громадська будівля літ. S-1
(пральня) загальною площею 91,9 м2 за адресою: Полтавська
обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі,1-З,
балансоутримувач ТОВ «КМЗ Капітал» (код ЄДРПОУ 35939237)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – громадська будівля
літ. S-1 (пральня) загальною площею 91,9 м2
за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н,
м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-З (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-З.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – пральня 1988 року
побудови, площею 91,9 м2, розташована на закритій огородженій території
Карлівського механічного заводу. Фундаменти – цегляні, стіни – цегляні,
перекриття – з/бетонні; покрівля – шифер; підлога – бетонна; інженерні
комунікації – відсутні; загальний стан – задовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець вирішує самостійно.
Право власності зареєстровано 05.10.2017 № 1375784753216.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єкт не виділялась. Кадастровий номер
не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю
«КМЗ Капітал», (код ЄДРПОУ 35939237), Полтавська обл., Карлівський
р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1, тел. (05346) 2-11-45.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 10 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону;
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22
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спецвипуск
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадська будівля літ. S-1 (пральня) загальною площею 91,9 м2 за адресою:
Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-З, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 73700,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 36850,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 36850,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7370,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3685,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3685,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадська будівля літ. S-1 (пральня) загальною
площею 91,9 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-З зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів,
сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу
приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 1500,00
(одна тисяча п’ятсот грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної
сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
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сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1з.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «КМЗ Капітал» Яременко А. І., тел/факс (05346) 2-11-45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів». http://www. spfu.gov.ua./ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 07.08.2018 № 486
(протокол № 1 від 07.08.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000104-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 737,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 368,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 368,5 грн.
Аукціонм будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – громадська будівля Т-1 (магазин)
загальною площею 120,5 м2 за адресою: Полтавська обл.,
Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-Д,
балансоутримувач ТОВ «КМЗ Капітал» (код ЄДРПОУ 35939237)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – громадська будівля Т-1
(магазин) загальною площею 120,5 м2
за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н,
м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-Д, (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-Д.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – магазин 1988
року побудови загальною площею 120,5 м2, розташований на закритій
огородженій території Карлівського механічного заводу. Фундаменти –
цегляні стрічкові, стіни, перегородки – цегляні, перекриття – з/бетонні;
покрівля – рулонна; підлога – бетонна; інженерні комунікації – відсутні;
загальний стан – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець вирішує самостійно.
Право власності зареєстровано 05.10.2017 № 1375733353216.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єкт не виділялась. Кадастровий номер
не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні;
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю
«КМЗ Капітал», (код ЄДРПОУ 35939237), Полтавська обл., Карлівський
р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1, тел. (05346) 2-11-45.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 10 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону;
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мала приватизація
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна» на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадська будівля Т-1 (магазин) загальною площею 120,5 м2 за адресою:
Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-Д, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 97200,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 48600,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 48600,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9720,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4860,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4860,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадська будівля Т-1 (магазин) загальною площею 120,5 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-Д зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів,
сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу
приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 2288,00
(дві тисячі двісті вісімдесят вісім грн 00 коп.) гривень в місячний термін
після підписання договору купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної сотні, буд. 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
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МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-д.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «КМЗ Капітал» Яременко А. І., тел./факс (05346) 2-11-45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області у
розділі «Каталог об’єктів». http://www. spfu.gov.ua./ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 07.08.2018 № 485
(протокол № 1 від 07.08.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000100-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 972,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 486,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 486,0 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – громадська будівля АП-1
(їдальня) загальною площею 408,5 м2 за адресою: Полтавська
обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-Ж,
балансоутримувач ТОВ «КМЗ Капітал» (код ЄДРПОУ 35939237)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – громадська будівля АП-1
(їдальня) загальною площею 408,5 м2
за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка,
вул. Гурамішвілі, 1-Ж (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-Ж.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – їдальня загальною площею 408,5 м2 1950 року побудови, розташована на закритій огородженій території Карлівського механічного заводу. Фундаменти – бетонні блоки, стіни – шлакоблоки, перекриття – дерево; покрівля – шифер;
підлога – цементна стяжка; інженерні комунікації – відсутні; загальний
стан – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець вирішує самостійно.
Право власності зареєстровано 05.10.2017 № 1375768353216.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єкт не виділялась. Кадастровий номер
не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.

17

спецвипуск
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю
«КМЗ Капітал», (код ЄДРПОУ 35939237), Полтавська обл., Карлівський
р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1, тел. (05346) 2-11-45.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 10 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону;
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна» на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадська будівля АП -1 (їдальня) загальною площею 408,5 м2 за адресою:
Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-Ж, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 234888,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 117444,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 117444,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 23488,8 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11744,4 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11744,4 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадська будівля АП-1 (їдальня) загальною
площею 408,5 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-Ж, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок
органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі
3800,00 (три тисячі вісімсот грн 00 коп.) гривень в місячний термін після
підписання договору купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
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Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-Ж.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «КМЗ Капітал» Яременко
А. І., тел/факс (05346) 2-11-45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів». http://www. spfu.gov.ua./ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 07.08.2018 № 484
(протокол № 1 від 07.08.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000096-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2348,88 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1174,44 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1174,44 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
окремого майна – адміністративна будівля площею 122,8 м2
та сарай-гараж площею 45,1 м2, що за адресою: Полтавська обл.,
Машівський р-н, смт Машівка, вул. Незалежності, 141
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – адміністративна будівля
площею 122,8 м2 та сарай-гараж площею 45,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Машівський р-н, смт Машівка, вул. Незалежності, 141.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо): до складу об’єкта приватизації входять:
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мала приватизація
адміністративна будівля 1А загальною площею 122,8 м2, яка представляє собою одноповерхову будівлю (колишнє відділення статистики
Машівського району) Конструктивні елементи будівлі: фундамент цегляний, щебеневий; перекриття дерев’яне; стіни шлакобетонні; покрівля
шиферна; стіни – частково шпалери, частково без оздоблення; стеля
без оздоблення; підлога дерев’яна. Електропостачання, опалення, газопостачання – наявне. Водопостачання, водовідведення – відсутнє. Приміщення об’єкта не готове до цільового призначення, має необхідність у
капітальному ремонті.
Функціональне використання та умови користування – офісні приміщення;
сарай-гараж, Б, загальною площею 45,1 м2, представляє собою одноповерхову споруду – нежитлове приміщення гаража. Конструктивні
елементи будівлі: фундамент бетонний; перекриття дерев’яне; стіни цегляні; покрівля шиферна; стіни, стеля без оздоблення; підлога бетонна.
Електропостачання відсутнє. Приміщення придатне до використання, але
потребує ремонту з елементами капітального.
Функціональне використання та умови користування: в якості складських приміщень (гаража).
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка площею 0,066 га знаходиться за адресою:
Полтавська обл., Машівський р-н, смт Машівка, вул. Незалежності, 141,
кадастровий номер: 5323055100:30:001:0156, цільове призначення для
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, правокористувач: Головне управління статистики
у Полтавській області, власник: Машівська селищна рада, реєстраційний
номер 787221753230 від 25.11.2015.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Головне управління статистики у Полтавській
області за адресою вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, 36039, тел. (0532)
60-94-80.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 10 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону;
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3 Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація – адміністративна будівля площею 122,8 м2 та сарайгараж площею 45,1 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.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами: 88000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 44000,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 44000,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4400,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій ціни – 4400,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації
адміністративної будівлі площею 122,8 м2 та сараю-гаража площею 45,1 м2
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за адресою: Полтавська обл., Машівський р-н, смт Машівка, вул. Незалежності, 141 зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених
для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 1600,00 (одна
тисяча шістсот грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання
договору купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 22527015;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава,
вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Машівський р-н, смт Машівка, вул. Незалежності, 141.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу фінансовоекономічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Головного управління статистики у Полтавській області
Плохотнюк Ольга Станіславівна, тел. (0532) 50-07-56.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефон для довідок (0532) 22-24-86.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 07.08.2018 № 490
(протокол № 1 від 07.08.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000163-1.
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спецвипуск
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 880,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 440,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 440,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
окремого майна – громадської будівлі літ. А-1 (магазин-павільйон)
загальною площею 166,8 м2 за адресою: Полтавська область,
Карлівський район, с-ще Михайлівське, вул. Горького, 5а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: громадська будівля літ. А-1 (магазинпавільйон) загальною площею 166,8 м2 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще
Михайлівське, вул. Горького, 5а.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо): одноповерхова будівля, рік побудови – 1981. Загальна
площа приміщень – 166,8 м2.
Елементи будинку: стіни – металевий каркас, обкладений цеглою, покрівля – метал, перекриття – металокераміка, підлога – керамічна плитка,
фундамент – бетон. Електрика – в наявності. Загальний стан об’єкта –
незадовільний.
Функціональне використання та умови користування: можливе подальше використання – використання за призначенням.
Право власності зареєстровано 26.07.2016 № 15745490.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:
місце розташування земельної ділянки: вул. Горького, 5а, с-ще Михайлівське Карлівського р-ну Полтавської обл. Земельна ділянка під об’єкт
не виділялась. Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний.
Громадська будівля (магазин-павільйон) розташована на території Голобородьківської ради.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: частина
нежитлового приміщення – 27,5 м2 перебуває в оренді згідно з договором
оренди за № 69/16-С від 20.09.2016, укладеним між Регіональним відділенням ФДМУ по Полтавській області та ФОП Мучичка І. В.
Розмір місячної орендної плати (сплачено за липень 2018 р.) – 118,64
грн.
Термін дії договору – 20.08.2019.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач – відсутній.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 10 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону;
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності окремого майна – громадської будівлі літ. А-1 (магазин-павільйон) загальною площею 166,8 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.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 20300,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10150,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10150,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2030,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1015,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1015,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації
окремого майна – громадської будівлі літ. А-1 (магазин-павільйон) загальною площею 166,8 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще
Михайлівське, вул. Горького, 5а зобов’язаний забезпечити компенсацію
коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі
2288,00 (дві тисячі двісті вісімдесят вісім грн 00 коп.) гривень в місячний
термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019, Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної
сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401, Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Михайлівське, вул. Горького, 5а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Голобородьківської сільської
ради – Старейко В’ячеслав Федорович, тел. 0508530600.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
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мала приватизація
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області у
розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 07.08.2018 № 491
(протокол № 2 від 07.08.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000071-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 203,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 101,50,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 101,50,0 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
окремого майна – нежитлової будівлі їдальні площею 147,1 м2, що
розташована за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Пришиб, вул. Центральна, 29а.
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля їдальні
площею 147,1 м2 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Пришиб, вул. Центральна, 29а.
Дані про об’єкт нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент – бетонний; стіни – цегляні; перекриття – залізобетонні плити; покрівля – сумісна
рулонна; підлога – дерев’яна, бетонна; опоряджувальні роботи – водяне
та масляне пофарбування; інженерні комунікації – відсутні. Загальна площа – 147,1 м2. Рік побудови – 1975. Об’єкт розташований в центральній
частині села. Загальний стан – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець вирішує самостійно.
Право власності зареєстровано: свідоцтво про право власності від
13.12.2002 № 15.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка перебуває в комунальній власності і відноситься до земель запасу Пришибської сільської ради. Обліковується
в землях запасу, не наданих у власність та користування, в межах населених пунктів.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): відсутній.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде
проведено 10 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.

15 серпня 2018 року

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлової будівлі їдальні площею 147,1 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб,
вул. Центральна, 29а, здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», від 18.01.2018
№ 2269-VIII, 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 державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 44833,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 22416,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22416,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4483,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2241,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2241,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – їдальні площею 147,1 м2, що розташована за адресою:
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Центральна, 29а,
зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений
в договорі купівлі-продажу, в розмірі 1442,00 (одна тисяча чотириста сорок дві грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання договору
купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава,
вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
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спецвипуск
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Центральна, 29а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Голова Пришибської сільської ради
Городянко В. І. тел. /факс (0536)73-37-42.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області, у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 07.08.2018 № 488,
протокол № 1 від 07.08.2018 засідання аукціонної комісії.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000055-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 448,33 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 224,17 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 224,17 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Полтавській області про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації – державного пакета акцій розміром 99,9451 %
статутного капіталу приватного акціонерного товариства
«Полтавасадвинмаркет»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування товариства: приватне акціонерне
товариство «Полтавасадвинмаркет» (далі – ПрАТ
«Полтавасадвинмаркет).
Місцезнаходження товариства: 36010, м. Полтава, вул. Половка, 62а.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 30063363.
Розмір статутного капіталу товариства – 5571,54 тис. грн.
Пропонується до продажу пакет акцій у кількості 5571540 штук, що
становить 99,9451 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.07.2018 –
2 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 68.20 – надання послуг
оренди і експлуатації власного чи орендованого нерухомого майна.
Основна номенклатура – надання послуг оренди і експлуатації власного нерухомого майна.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції станом:
за 2017 рік – 362,5 тис. грн;
за 1 кв. 2018 р. – 327,3 тис. грн.
Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): виробничі будівлі – овочесховище, А-1, загальною площею
2481,0 м2, адміністративна будівля, Б-1, загальною площею 62,2 м2, компресорна, В-1, загальною площею 155,1 м2, ворота № 1 площею 16,4 м2,
огорожа № 2 площею 15,5 м2, огорожа № 3 площею 400,3 м2, ворота № 4
площею 9,1 м2, залізнична колія № 6 довжиною 165,1 м, замощення № 7
площею 5135 м2 будівлі, розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Половка, буд. 62а, перебувають у приватній власності ПрАТ
«Полтавасадвинмаркет» на підставі Витягу з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, серія та номер:
93248308, виданий 31.07.2017, реєстраційний № 1314050853101.
Функціональне використання – здійснення господарської діяльності.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
товариство, умови їх використання: земельна ділянка, що знаходиться за
адресою: м. Полтава, вул. Половка, 62а, площею 1,8 га, цільове призначення земельної ділянки – 03,15 – для будівництва та обслуговування інших
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будівель громадської забудови (згідно з поданою податковою декларацією плати за землю за 2018 рік). Земельна ділянка не відводилась, право
власності не оформлено. Проект розподілу території в стадії розробки.
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» за останні три роки
та останній звітний період:
Значення показника

Назва показника

За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р. За І півріччя 2018 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн

2667,0

1604,0

362,5

327,3

Дебіторська заборгованість, тис. грн

297,0

86,6

4023,8

4024,8

Кредиторська заборгованість, тис. грн

50,4

11,1

4341,4

4166,0

Рентабельність, %

20,8

17,8

-390,1

-48,0

Вартість активів, тис. грн

1181,9

6215,7

9038,4

8719,1

Вартість власного капіталу, тис. грн

1051,9

6163,5

4005,2

3848,1

Величина чистого прибутку, тис. грн

-39,5

-219,3

-1414,0

-157,1

Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» за останні три роки
та останній звітний період
№
з/п

Значення показника

Назва показника

За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р. За І півріччя 2018 р.

1 Середньооблікова чисельність
працівників, чол.

8

6

2

2

2 Первісна вартість основних
фондів, тис. грн

5485,8

52804,8

52804,8

52804,8

3 Залишкова вартість основних
фондів, тис. грн

706,5

4917,5

3992,7

3745,2

4 Знос основних фондів, %

87,1

90,7

92,4

92,9

5 Чистий прибуток, тис. грн

-39,5

-219,3

-1414,0

-157,1

6 Прострочена заборгованість
з виплати заробітної плати,
тис. грн

0,0

0,0

0,0

0,0

7 Прострочена заборгованість
перед бюджетом, тис. грн

0,0

0,0

0,0

0,0

8 Прострочена заборгованість із
страхування, тис. грн

0,0

0,0

0,0

0,0

Заборгованість ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» перед Державним бюджетом України відсутня.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформації про сплату
екологічних зборів та платежів: немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 14 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація державного пакета ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» у
кількості 5571540 штук акцій, що становить 99,9451 % статутного капіталу товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
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мала приватизація
чення додаткових умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432.
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» має
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 акцій (часток) 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 – 5571540,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2785770,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2785770,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 557154,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 278577,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій ціни – 278577,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» у
кількості 5571540 штук, що становить 99,9451 % статутного капіталу товариства, (далі – покупець), зобов’язаний забезпечити:
погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності
на державний пакет акцій ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» кредиторської
заборгованості ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» перед кредиторами, яка
склалася на дату переходу до покупця права власності на державний пакет акцій ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця
чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту
6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів
3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на державний пакет
акцій ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»;
при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20%.
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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 22527015;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної
сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
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MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: 36000, м. Полтава, вул. Половка, буд. 62а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: в. о. директора ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» Сориш Олена Леонідівна, тел. (05322) 7-15-16.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 22-24-86.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів»: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 10.08.2018 № 509
(протокол № 1 від 10.08.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000164-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 55715,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 27857,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27857,70 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Чернігівська область
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Чернігівській області про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації – державного пакета акцій розміром 25,0 %
статутного капіталу Приватного акціонерного
товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування товариства: Приватне акціонерне
товариство «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський».
Місцезнаходження товариства: 16014, Чернігівська обл., НовгородСіверський р-н, с. Чайкине, вул. Шевченка, 1а.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 32883575.
Розмір статутного капіталу товариства: 15 261 200,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 3 815 300 штук, що
становить 25,0 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.07.2018 –
17 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 10.13 – Виробництво
м’ясних продуктів.
Основна номенклатура – Консерви м’ясні та м’ясо-рослинні.
Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення
тощо): підприємство складається з трьох виробництв – ковбасного цеху,
консервного цеху і молочного цеху.
Функціональне використання – здійснення господарської діяльності.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки,
які використовує товариство, умови їх використання
№
з/п

Кадастровий номер

Площа, га

Примітки

1 7423689300:07:000:0382

0,3959

Поле фільтрації

2 7423689300:01:000:0090

0,1625

Законсервована хлібопекарня

3 7423689300:07:000:0381

2,2132

Територія заводу

4 7423689300:07:000:0383

0,2659

Артсвердловина

5 74236898:06:000:1015

20,2007

Ставок

23

спецвипуск
Усі земельні ділянки знаходяться в оренді строком
на 49 років.
Основні показники господарської діяльності
за останніх три роки та за останній звітний
період
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки
акціонерного товариства
№
Найменування
2015 рік 2016 рік
з/п
показника
1
2
3
4
1 Обсяг реалізації продук- 1103
631
ції товариства, тис. грн
2 Собівартість реалізова1165
550
ної продукції (товарів,
робіт, послуг), тис. грн
3 Рентабельність (відно–
–
шення обсягу реалізації
продукції до собівартості
реалізованої продукції), %
4 Величина чистого при- 651
- 296
бутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
5 Необоротні активи,
4358
4311
тис. грн
6 Оборотні активи, тис. грн 7636
7712
7 Витрати майбутніх пері1
1
одів, тис. грн
8 Необоротні активи та гру–
–
пи вибуття, тис. грн
9 Баланс активів, тис. грн 11994 12023
ПАСИВ
10 Вартість власного капі9821
9525
талу, тис. грн
11 Забезпечення наступних
–
–
витрат і платежів, тис. грн
12 Довгострокові
–
–
зобов’язання, тис. грн
13 Поточні зобов’язання,
2173
2498
тис. грн
14 Доходи майбутніх періо–
–
дів, тис. грн
15 Баланс пасивів, тис. грн 11994 12023

5
1257

І півріччя
2018 року
6
687

1224

3701

–

–

- 338

- 289

4311

4311

7212
1

7188
1

–

–

11523

11499

9787

8898

–

–

–

–

2336

2601

–

–

11523

11499

2017рік

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних
зборів та платежів:
обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у
навколишнє середовище:
азоту оксиди – 0,099 тонн,
окис вуглецю – 0,024475 тонн.
Сплачено екологічних зборів за 2018 рік – 1745 грн.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня 2018
року о 12.00.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні, електронному аукціоні із зниженням
стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ
«М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» у кількості
3 815 300 штук, що становить 25,0 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «М’ясомолочний комплекс «Сіверський» має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону – 3 815 300 грн (три мільйони вісімсот
п’ятнадцять тисяч триста гривень);
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аукціону із зниженням стартової ціни – 1 907 650,0
грн (один мільйон дев’ятсот сім тисяч шістсот п’ятдесят
гривень 00 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 907 650,0 грн (один мільйон дев’ятсот сім тисяч
шістсот п’ятдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону – 381 530,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 190 765,00
грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 190 765,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. 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, реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні
з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 16014,
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Чайкине, вул. Шевченка, 1а.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Генеральний директор ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»
Алкаєва Л. І., тел. (04658) 3-91-23.
Найменування організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області.
Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру, 43,
3-й поверх, кімн. 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.
html. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер –
з 8.00 до 17.00, п’ятниця – 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.
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 Чернігівській області від 08.08.2018 № 605.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000029-1.
Період між аукціоном:
аукціон – аукціон із зниженням стартової ціни: 28
календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.
Крок аукціону для:
мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни
об’єкта приватизації:
аукціону – 38 153,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 19 076,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 076,50 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на
будь-якому із підключених до системи «ПРОЗОРРО.
ПРОДАЖІ» майданчиків.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора,
на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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