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мала приватизація
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Одеській області
про проведення продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – Єдиний
майновий комплекс державного підприємства
«Інженерний виробничо-науковий центр литва
під тиском», що розташований за адресою:
м. Одеса, вул. Хімічна, 2 (код ЄДРПОУ 5632466)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: Єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Інженерний
виробничо-науковий центр литва під
тиском» (код ЄДРПОУ 5632466)
Місцезнаходження об’єкта: 65031, м. Одеса,
вул. Хімічна, 2.
Відомості про нерухоме майно: об’єкт являє собою вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 1209,6 м2, які складаються з приміщень на
1-му та 4-му поверхах інженерного корпусу (літера А) загальною площею 477,6 м2 (на 1-му поверсі: приміщення № 2 площею 57,0 м2; приміщення
№ 48 площею 38,6 м2; на 4-му поверсі: приміщення
№ 2а площею 312,8 м2; приміщення № 3 площею
34,6 м2; приміщення № 4 площею 34,6 м2) та приміщень 6 – 14, 44 загальною площею 732,0 м2 на
1-му поверсі АБК (літ. Б Б1). Зазначені приміщення
становлять 43/1000 будівлі за адресою: м. Одеса,
вул. Хімічна, 2.
Функціональне використання приміщень: приміщення тривалий термін не використовуються за
своїм функціональним призначенням, перебувають в занедбаному технічному стані, комунікації
відключені.
Право державної власності зареєстровано
29.05.2018.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Інженерний виробничо-науковий центр литва під тиском», що розташований за адресою: 65031, м. Одеса,
вул. Хімічна, 2 (код ЄДРПОУ 5632466).
Відомості про земельну ділянку: за інформацією
Головного управління Держгеокадастру в Одеській
області інформація щодо державної реєстрації земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна,
2, відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо
об’єкта або його частини: договорів оренди об’єкта
або його частин немає.
Інформація про обсяги виробництва та основна
номенклатура продукції: підприємство не здійснює
фінансово-господарську діяльність.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД –
72.19 – дослідження і експериментальні розробки в
галузі інших природничих і технічних наук.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних
зборів та платежів: немає.

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
Основні показники діяльності
за останні три роки та останній звітний період
Бухгалтерський облік відновлений в 2018 році.
Станом на 31.10.2018,
тис. грн
Обсяг реалізації продукції
0
Дебіторська заборгованість
9,0
Кредиторська заборгованість
32,0
Вартість активів
1688,0
Вартість власного капіталу
1656,0
Середньооблікова чисельність працівників
1 особа
Первісна вартість основна основних фондів
1712,0
Залишкова вартість основних фондів
1679,0
Знос основних фондів, тис. грн
33,0
Чистий прибуток, тис. грн
(-56,0)
Прострочена заборгованість з виплати
0
заробітної плати, тис. грн
Прострочена заборгованість
4,0
перед бюджетом, тис. грн
Прострочена заборгованість
28,0
із страхування, тис. грн
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 грудня
2018 року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, її 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 заниженням стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного
аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону – 1688,00 тис. грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 844,00
тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 844,0 тис. грн;
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 168,80 тис. грн;
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аукціону зі зниженням стартової ціни – 84,40 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 84,40 тис. грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
Покупець об’єкта зобов’язується:
1. Не звільнювати працівників приватизованого підприємства,
крім випадків звільнення працівників з власної ініціативи, протягом
шести місяців з дня переходу до покупця права власності на об’єкт
приватизації.
2. Протягом 30 днів після переходу права власності на об’єкт
приватизації погасити кредиторську заборгованість підприємства
до Пенсійного фонду України в розмірі 18821,25 грн (вісімнадцять
тисяч вісімсот двадцять одну гривню 25 копійок) щодо відшкодування витрат на виплату наукових пенсій та штрафних санкцій, у разі їх
застосування, за несвоєчасну сплату.
3. Протягом 30 днів після переходу права власності на об’єкт
приватизації погасити перед державним бюджетом кредиторську
заборгованість на загальну суму 13282,89 грн (тринадцять тисяч
двісті вісімдесят дві гривні 89 копійок), яка склалася з 8997,61 грн
(вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто сім гривень 97 копійок) з ЄСВ та
податку на нерухоме майно, а також штрафних санкцій, у разі їх застосування, за несвоєчасну сплату.
4. Протягом 1 (одного) року після переходу права власності на
об’єкт приватизації припинити юридичну особу – Державне підприємство «Інженерний виробничо-науковий центр литва під тиском»
(код ЄДРПОУ 05632466, м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 2) згідно з вимогами чинного законодавства.
5. Своєчасно письмово надавати продавцю за його запитами
необхідні матеріали, відомості, інформацію, документи допускати
працівників регіонального відділення на об’єкт приватизації, не протидіяти, не перешкоджати проведенню ними перевірки дотримання
умов договору тощо при виконанні умов цього договору та згідно з
чинним законодавством України.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Одеській області
Рахунок № 37184004004570
Банк одержувача: ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса
МФО 828011
Код ЄДРПОУ 20984091
Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Одеській області
Код ЄДРПОУ 20984091
Рахунок №37318033000044
Банк одержувача: Банк ДКСУ м. Київ. МФО 820172
в іноземній валюті:
в доларах США:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Одеській області
Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15
Код ЄДРПОУ 20984091
Рахунок №25207300254508
МФО 328845
Банк одержувача: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17
USD:
Receiver: Regional office State Property Fund of Ukraine in Odesa
region
Address: 65012, Odesa, Velyka Arnautska St., 15
INTERMEDIARY BANK
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
New York Acc. 04095334 SWIFT BKTRUS33
JPMORGAN CHASE BANK, New York, 001-1-194057 CHASUS33
CITIBANK N.A., New York Acc. 36128911 SWIFT CITIUS33.
Account: №25207300254508
Bank of receiver: State Savings Bank of Ukraine JSC Oschadbank
Address: Kiev, Ukraine for Odessa branch
MFO 328845
SWIFT: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091
в ЄВРО:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Одеській області
Рахунок № 25206301254508
Банк одержувача: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17
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МФО 328845
Код ЄДРПОУ 20984091
Призначення платежу: гарантійний (або реєстраційний) внесок
за об’єкт приватизації
EUR:
Receiver: Regional office State Property Fund of Ukraine in Odesa
region
Address: 65012, Odesa, Velyka Arnautska St., 15
INTERMEDIARY BANK
DEUTSCHE BANK AG Frankfurt am Main Acc. 947 0576 10 SWIFT
DEUTDEFF
COMMERZBANK AG Frankfurt am Main 4008865941/01
COBADEFF
Account: № 25206301254508
Bank of receiver: State Savings Bank of Ukraine JSC Oschadbank
Address: Kiev, Ukraine for Odessa branch
MFO 328845
SWIFT: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Purpose of payment: guarantee (or registration) payment for the
object of privatization.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта, звернувшись до Регіонального відділення Фонду
по Одеській області або до балансоутримувача.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
ФДМУ по Одеській області. Адреса: 765012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15, тел. (048) 731-50-28, телефон для довідок: (048) 73140-43, (048) 731-72-62. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з
13.00 до 13.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ
Фонду по Одеській області від 20.11.2018 № 1425 (протокол № 1 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000009-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 16,88 тис. грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 8,44 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8,44 тис. грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна Украї
ни по Одеській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі та
споруди колишньої лазні, у складі: нежитлової будівлі
площею 171,3 м2 (літ. А), нежитлової будівлі площею 169,2 м2
(літ. А1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – будівлі та споруди колишньої лазні,
у складі: нежитлової будівлі площею 171,3 м2 (літ. А),
нежитлової будівлі площею 169,2 м2 (літ. А1)
та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б).
Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., Саратський р-н, с. Розівка, вул. Шкільна, 3.
Відомості про об’єкт: об’єкт – це окремо розташована основна
кам’яна будівля (літ. А) площею 171,3 м2, до якої прибудована нежила
прибудова (літ. А1 ) площею 169,2 м2 та окремо розташована одноповерхова кам’яна будівля (котельна – літ. Б) площею 73,1м2. Рік будівництва – 1984. Не експлуатується з 1998 року. Потребує ремонту.
Балансоутримувач: ПАТ «Южний». Код ЄДРПОУ 00413417. Адреса
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балансоутримувача: 68262, Одеська обл., Саратський р-н, с. Розівка,
вул. Шкільна, 4, тел. (04848) 44-2-39; факс (04848) 2-13-28.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під
об’єкт приватизації не виділена.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договорів оренди об’єкта або його частин немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 21 грудня 2018 року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
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 стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 255129,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 127564,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 127564,50 грн;
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 25512,90 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 12756,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –12756,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Одеській області
Рахунок №37184004004570
Банк одержувача: ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса
МФО 828011
Код ЄДРПОУ 20984091
Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Одеській області
Рахунок № 37318033000044
Банк одержувача: Банк ДКСУ м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20984091
в іноземній валюті:
в доларах США:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Одеській області
Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15
Рахунок №25207300254508
Банк одержувача: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17
МФО 328845
Код ЄДРПОУ 20984091
USD:
Receiver: Regional office State Property Fund of Ukraine in Odesa
region
Address: 65012, Odesa, Velyka Arnautska St., 15
INTERMEDIARY BANK
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
New York Acc. 04095334 SWIFT BKTRUS33
JPMORGAN CHASE BANK, New York, 001-1-194057 CHASUS33
CITIBANK N.A., New York Acc. 36128911 SWIFT CITIUS33.
Account: № 25207300254508
Bank of receiver: State Savings Bank of Ukraine JSC Oschadbank
Address: Kiev, Ukraine for Odessa branch
MFO 328845
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SWIFT: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091
в ЄВРО:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Одеській області
Рахунок № 25206301254508
Банк одержувача: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17
МФО 328845
Код ЄДРПОУ 20984091
Призначення платежу: гарантійний (або реєстраційний) внесок
за об’єкт приватизації
EUR:
Receiver: Regional office State Property Fund of Ukraine in Odesa
region
Address: 65012, Odesa, Velyka Arnautska St., 15
INTERMEDIARY BANK
DEUTSCHE BANK AG Frankfurt am Main Acc. 947 0576 10 SWIFT
DEUTDEFF
COMMERZBANK AG Frankfurt am Main 4008865941/01
COBADEFF
Account: № 25206301254508
Bank of receiver: State Savings Bank of Ukraine JSC Oschadbank
Address: Kiev, Ukraine for Odessa branch
MFO 328845
SWIFT: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Purpose of payment: guarantee (or registration) payment for the
object of privatization.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем
розташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону або
до балансоутримувача.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду по Одеській області. Адреса: 765012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15, тел. (048) 731-50-28, телефон для довідок: (048) 73140-43, (048) 731-72-62. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з
13.00 до 13.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ
Фонду по Одеській області від 20.11.2018 № 1426 (протокол № 2 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000029-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 2551,29 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1275,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1275,65 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-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 – нежитлової будівлі їдальні
площею 147,1 м2, що розташована за адресою: Полтавська
область, Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Центральна, 29
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля їдальні площею 147,1 м2
(далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, Кременчуцький
р-н, с. Пришиб, вул. Центральна, 29а.
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спецвипуск
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 30.01.2003 № 3.
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 28 грудня 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 електрон
ної 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 зы 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 область, Кременчуцький р-н,
с. Пришиб, вул. Центральна, 29а, здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № -VIII, Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї
ни 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 – 0,2 % мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
1. Покупець об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – їдальні площею 147,1 м2, що розташована
за адресою: Полтавська область, Кременчуцький р-н, с. Пришиб,
вул. Центральна, 29а, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів,
сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок
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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.
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 перерарахування 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 перерарахування 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 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 Украї
ни 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/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., 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
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду 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 19.11.2018
№ 729, 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.
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мала приватизація
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва
законсервованого об’єкта – житлового будинку
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта –
житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 35350, Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 00728380.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35350,
Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул. Індустріальна, 6. Контактні дані: тел./факс: (0362) 693543.
Відомості про об’єкт приватизації.
Рівень будівельної готовності – 1 %.
Незавершене будівництво житлового будинку являє собою зруйнований котлован, який заріс очеретом та кущами. Будівництво
житлового будинку розпочато в 1991 році, роботи призупинені у
тому ж році. Стан незавершеного будівництва житлового будинку:
незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах
земельної ділянки площею 0,20 га, на землях запасу промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення,
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22 грудня 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо
в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється 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
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 з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на аукціоні – 90500,00 грн (дев’яносто тисяч п’ятсот гривень 00
копійок).
Розмір гарантійного внеску – 9050,00 грн (дев’ять тисяч
п’ятдесят гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 45 250,00 грн (сорок п’ять тисяч двісті
п’ятдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 4525,00 грн (чотири тисячі п’ятсот
двадцять п’ять гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 45 250,00 грн (сорок п’ять тисяч
двісті п’ятдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 4525,00 грн (чотири тисячі п’ятсот
двадцять п’ять гривень 00 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів
від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про
приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області, МФО 833017,
м. Рівне
Для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
МФО 820172.
2. 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: https://
prozorro.sale/.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@
spfu.gov.ua. Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його
фото розміщується на сайті регіонального відділення Фонду:
http://www. spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог
об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу
першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування
органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації
в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ Фонду по Рівненській області від 22 листопада 2018 р. № 548 (протокол
№ 14 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000057-1.
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спецвипуск
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 905,00 грн (дев’ятсот
п’ять гривень 00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
452,50 грн (чотириста п’ятдесят дві гривні 50 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – пропозицій – 452,50 грн (чотириста п’ятдесят дві гривні 50
копійок);
на етапі подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва –
житлового будинку
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації –
об’єкт незавершеного будівництва,
законсервованого об’єкта – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 35350, Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 62.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 00728380.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35350,
Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул. Індустріальна, 6. Контактні дані: тел./факс: (0362) 69-35-43.
Відомості про об’єкт приватизації:
Рівень будівельної готовності – 4 %.
Незавершене будівництво житлового будинку являє собою
збудований цокольний поверх висотою 2,8м, із частково зруйнованими бетонними перегородками між поверхами та частково
проведеною цегляною кладкою, а також територію із закладеним
фундаментом та забитими залізобетонними палями. Будівництво
житлового будинку розпочато в 1991 році, роботи призупинені у
тому ж році. Стан незавершеного будівництва житлового будинку:
незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах
земельної ділянки площею 0,50 га, на землях запасу промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22 грудня 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в
проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
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позицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного 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 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 з правилами, встановленими статтею 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на аукціоні – 572400,00 коп. (п’ятсот сімдесят дві тисячі чотириста
гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 57240,00 грн (п’ятдесят сім тисяч
двісті сорок гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 286 200,00 грн (двісті вісімдесят шість
тисяч двісті гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 28620,00 грн (двадцять вісім тисяч шістсот двадцять гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 286200,00 грн (двісті вісімдесят
шість тисяч двісті гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 28620,00 грн (двадцять вісім тисяч шістсот двадцять гривень 00 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів
від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про
приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області, МФО 833017,
м. Рівне
Для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
МФО 820172.
2. 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: https://
prozorro.sale/.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Рівненській області. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77,
тел. (0362) 26-25-56, телефони для довідок: (0362) 63-58-19, 62-3318. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua. Контактна особа:
Владова Марія Олімпіївна.
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мала приватизація
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу
першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування
органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації
в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ
ФДМУ по Рівненській області від 21 листопада 2018 р. № 549 (протокол № 15 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000077-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 5724,00 грн (п’ять
тисяч сімсот двадцять чотири гривні 00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
2862,00 грн (дві тисячі вісімсот шістдесят дві гривні 00 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 2862,00
грн (дві тисячі вісімсот шістдесят дві гривні 00 копійок);
на етапі подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на
веб-сторінку https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2 на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Сумській області про проведення продажу
на аукціоні окремого майна – нежитлова будівля за адресою:
Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 22,
що обліковується на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Середино-Будському
районі Сумської області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Середино-Будському районі Сумської
області.
Місцезнаходження офіса: 41000, Сумська область, м. СерединаБуда, вул. Паркова, 4.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 37630780.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує управління, умови їх використання.
Пропонується до продажу нежитлова будівля. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна за відомостями з державного реєстру
речових прав на нерухоме майно – 49300659244.
Характеристика окремого майна – нежитлова будівля: двоповерхова окремо стояча будівля площею 267,2 м2, знаходиться в центральній частині м. Середина-Буда, фундамент об’єкта стрічковий
цегляний; стіни цегляні, обладнана системою електропостачання,
водопостачання, каналізації, вентиляції, опалення; перегородки
цегляні; підлога дерев’яна; вікна – металопластик. Балансоутримувачем розпочато капітальний ремонт. Прибудинкова територія впорядкована, під’їзна дорога заасфальтована.
Право власності: оформлено.

28 листопада 2018 року

Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5924410100:01:000:0070) площею 0,0688 га, цільове призначення – землі громадської забудови, розташована за адресою: Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Троїцька, земельна ділянка
22. Право постійного користування земельною ділянкою оформлено
Управлінням Державної казначейської служби України у СерединоБудському районі Сумської області.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 21.12.2018.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – нежитлова будівля, що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби Украї
ни у Середино-Будському районі Сумської області, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна – нежитлова будівля має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 161445,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 80722,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 80722,500 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 16144,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8072,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8072,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України.
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;
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та сплати за об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
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спецвипуск
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, м. Середина-Буда,
вул. Троїцька, 22.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Начальник Управління Державної
казначейської служби України у Середино-Будському районі Сумській
області Приходько Л., тел. (05451) 7 14 56.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035,
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
20.11.2018 № 599.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-11-01-000002-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
1614,45 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 807,23 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 807,23 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Сумській області про проведення продажу
на аукціоні окремого майна – гараж за адресою:
Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 22,
що обліковується на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Середино-Будському районі
Сумської області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Середино-Будському районі Сумської
області.
Місцезнаходження офіса: 41000, Сумська область, м. СерединаБуда, вул. Паркова, 4.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 37630780.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує управління, умови їх використання.
Пропонується до продажу окреме майно – гараж.
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Характеристика рухомого майна – гараж: об’єкт загальною площею 28,2 м2 знаходиться в центральній частині м. Середина-Буда,
фундамент стрічковий цегляний; об’єкт металевий. Прибудинкова
територія впорядкована, під’їзна дорога заасфальтована.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5924410100:01:000:0070) площею 0,0688 га, цільове призначення – землі громадської забудови, розташована за адресою: Сумська
область, м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 22. Право постійного користування земельною ділянкою оформлено Управлінням Державної казначейської служби України у Середино-Будському районі
Сумської області.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 21.12.2018.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація рухомого майна – гараж, що обліковується на
балансі Управління Державної казначейської служби України у
Середино-Будському районі Сумської області, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432.
Покупець рухомого майна – гараж має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 964,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 482,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 482,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 96,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 48,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 48,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України.
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;
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та сплати за об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
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мала приватизація
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, м. Середина-Буда,
вул. Троїцька, 22.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник Управління Державної
казначейської служби України у Середино-Будському районі Сумській
області Приходько Л., тел. (05451) 7 14 56.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035,
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
20.11.2018 № 600.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-11-01-000003-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 9,64 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 4,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 4,82 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Сумській області про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації окремого майна –
гараж загальною площею 22,0 м2 за адресою: Сумська
область, м. Путивль, вул. Вознесенська, гараж 44, який
обліковується на балансі Державного підприємства
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації
окремого майна: гараж загальною площею 22,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Путивль,
вул. Вознесенська, гараж 44.
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Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго» (код ЄДРПОУ
00100227).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25. Контактні дані: тел.: 044 238-38-25,
e-mail: nec-kanc@ua.energy.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: приміщення гаража загальною площею
22,0 м2 займає частину одноповерхової будівлі гаражного кооперативу на п’ять боксів, яке розташоване на розі вулиць Вознесенської та Кооперативної.
За характеристикою основних конструктивних елементів будівля
гаража складається з бетонного фундаменту, цегляних стін, залізобетонного перекриття, покриття з толю та цементної підлоги. Обладнана системою електропостачання.
Право власності на нерухоме майно зареєстровано за
№ 1193846659238 від 09.03.2017, власник: держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну
ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 21 грудня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – гараж
загальною площею 22,0 м2 за адресою: Сумська область, м. Путивль,
вул. Вознесенська, гараж 44 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 малої приватизації – окремого майна – гараж
загальною площею 22,0 м2 за адресою: Сумська область, м. Путивль,
вул. Вознесенська, гараж 44 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 20 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 200,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 200,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 2 040,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 020,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 020,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації – аукціон без умов.
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України.
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;
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
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спецвипуск
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до
14-00 за місцезнаходженням об’єкта: гараж загальною площею
22,0 м2 за адресою: Сумська область, м. Путивль, вул. Вознесенська, гараж 44.
ПІБ контактної особи на об’єкті. начальник відділу Сумської РЕЦ
Північної ЕС – Ярмак Володимир Миколайович, тел. 050-325-14-75;
керівник групи майнових відносин Північної ЕС – Овчаров Олексій
Юрійович, тел. 050-30-22-271.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, м. Суми,
вул. Харківська,30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна Украї
ни від 20.11.2018 № 604.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-09-10-000003-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціон без умов – 204,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 102,00 грн;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 102,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації окремого майна – адмінбудівля
загальною площею 95,7 м2 за адресою: Сумська область,
м. Путивль, вул. Благовіщенська, 1, який обліковується
на балансі Державного підприємства «Національна
енергетична компанія «Укренерго»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації окремого
майна: адмінбудівля загальною площею 95,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Путивль,
вул. Благовіщенська, 1.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго» (код ЄДРПОУ
00100227).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25. Контактні дані: тел.: 044 238-38-25,
e-mail: nec-kanc@ua.energy.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт нерухомого майна має складові
частини, а саме: адмінбудівля, сіни, вбиральня, огорожа. Загальна
площа приміщення об’єкта приватизації (95,7 м2) розділяється за таким призначенням: корисна – 88,9 м2 (основна –79,0 м2; допоміжна –
9,9 м2); літнє приміщення (сіни) – 6,8 м2. Будівля вбиральні площею
забудови 6,6 м2 прилягає до задньої стіни адмінбудівлі.
Рік забудови об’єкта нерухомості – 1980. За характеристикою
основних конструктивних елементів адмінбудівля складається з бетонного фундаменту, цегляних стін, даху з дерев’яним перекриттям
та шиферним покриттям, має дерев’яну підлогу, окрім цементної
підлоги в сінях. Обладнана системою електропостачання та водяним опаленням.
Право власності на нерухоме майно зареєстровано за
№ 1193719159238 від 09.03.2017, власник: держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну
ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 21 грудня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – адмінбудівля загальною площею 95,7 м2 за адресою: Сумська область,
м. Путивль, вул. Благовіщенська, 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 травня
2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудівля загальною площею 95,7 м2 за адресою: Сумська область,
м. Путивль, вул. Благовіщенська, 1 має відповідати вимогам, передбаченими у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 180 300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 90 150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 90 150,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 18 030,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 015,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 015,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації – аукціон без умов.

28 листопада 2018 року

мала приватизація
1. При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України.
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:
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: адмінбудівля загальною площею 95,7 м2 – за адресою: Сумська область, м. Путивль, вул. Благовіщенська, 1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу Сумської РЕЦ
Північної ЕС – Ярмак Володимир Миколайович, тел. 050-325-14-75;
керівник групи майнових відносин Північної ЕС – Овчаров Олексій
Юрійович, тел. 050-30-22-271.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, м. Суми,
вул. Харківська,30/1, адреса веб-сайта:http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна Украї
ни від 20.11.2018 № 601.
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Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-09-10-000002-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціон без умов – 1 803,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 901,50 грн;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 901,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Сумській області про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації окремого майна –
нежитлова будівля загальною площею 317,7 м2 (другий
поверх) за адресою: Сумська область, м. Ромни,
вул. Гостиннодвірська, 37А, який обліковується
на балансі Державного підприємства «Національна
енергетична компанія «Укренерго»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації окремого
майна: нежитлова будівля загальною площею 317,7 м2
(другий поверх).
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, 37А.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго» (код ЄДРПОУ
00100227).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25. Контактні дані: тел.: 044 238-38-25,
e-mail: nec-kanc@ua.energy.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: приміщення об’єкта приватизації загальною площею 317,7 м2 займає другий поверх двоповерхової будівлі.
За характеристикою основних конструктивних елементів будівля
складається з цегляних стін та фундаменту, шиферного покриття з
залізобетонним перекриттям, має цементну підлогу.
Право власності на нерухоме майно зареєстровано за
№ 1194946959107 від 09.03.2017, власник: держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну
ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 21 грудня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлова будівля загальною площею 317,7 м2 (другий поверх) за адресою:
Сумська область, м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, 37А 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 Украї
ни від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлова будівля загальною площею 317,7 м2 (другий поверх) за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, 37А має
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
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спецвипуск
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 634 500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 317 250,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 317 500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 63 450,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 725,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31 725,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації – аукціон без умов.
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України.
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;
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 14-00
за місцезнаходженням об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 317,7 м2 (другий поверх) за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, 37А.
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ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу Сумської РЕЦ
Північної ЕС – Ярмак Володимир Миколайович, тел. 050-325-14-75;
керівник групи майнових відносин Північної ЕС – Овчаров Олексій
Юрійович, тел. 050-30-22-271.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна Украї
ни від 20.11.2018 № 603.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-09-10-000004-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 6 345,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 3 172,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 172,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлова
будівля загальною площею 374,8 м2 за адресою:
Сумська область, м. Охтирка, вул. Шевченка, 3а,
який обліковується на балансі Державного підприємства
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації окремого
майна: нежитлова будівля загальною площею 374,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Охтирка,
вул. Шевченка, 3а.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго» (код ЄДРПОУ
00100227).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25. Контактні дані: тел.: 044 238-38-25,
e-mail: nec-kanc@ua.energy.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт нерухомого майна є двоповерховою
цегляною будівлею, яка має складові частини, а саме: нежитлова будівля та ґанки в кількості трьох одиниць. Загальна площа приміщення
об’єкта приватизації (374,8 м2) розділяється за таким призначенням:
основна – 224,6 м2 та допоміжна – 150,2 м2.
За характеристикою основних конструктивних елементів нежитлова будівля складається з цегляних фундаменту і стін, яка має
сумісне покриття.
Право власності на нерухоме майно зареєстровано за
№ 119505395902 від 09.03.2017, власник: держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну
ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 21 грудня 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.

28 листопада 2018 року

мала приватизація
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлова будівля загальною площею 374,8 м2 за адресою: Сумська
область, м. Охтирка, вул. Шевченка, 3а 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 малої приватизації – окремого майна – нежитлова будівля загальною площею 374,8 м2 за адресою: Сумська
область, м. Охтирка, вул. Шевченка, 3а має відповідати вимогам,
передбаченими у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 642 500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 321 250,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 321 250,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 64 250,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 32 125,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 32 125,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації – аукціон без умов.
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України.
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:
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
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Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до
14-00 за місцезнаходженням об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 374,8 м2 за адресою: Сумська область, м. Охтирка,
вул. Шевченка, 3а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу Сумської РЕЦ
Північної ЕС – Ярмак Володимир Миколайович, тел. 050-325-14-75;
керівник групи майнових відносин Північної ЕС – Овчаров Олексій
Юрійович, тел. 050-30-22-271.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна Украї
ни від 20.11.2018 № 602.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-09-10-000005-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 6 425,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 3 212,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 2012,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Сумській області про проведення продажу
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва –
105-квартирний житловий будинок з вбудованим
поштовим відділенням зв’язку за адресою:
Сумська область, м. Шостка, вул. Свемовська, 6-Г,
балансоутримувач ПрАТ «Шосткинський завод
хімічних реактивів»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «Шосткинський завод
хімічних реактивів».
Місцезнаходження офіса: 41100, Сумська область, м. Шостка,
вул. Індустріальна, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05761264.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує управління, умови їх використання.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва –
105-квартирний житловий будинок з вбудованим поштовим відділенням зв’язку, що під час приватизації не увійшов до статутного
капіталу ВАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів». Реєстраційний номер про право власності об’єкта нерухомого майна за
відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме
майно – 23565844.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – 105квартирний житловий 9-поверховий будинок: об’єкт включає житловий будинок (площа основи – 639,1 м2) з трьома прибудовами (площа основи – 321,8 м2) та двома підвальними приміщеннями (площа
основи – 966,8 м2), лоджії (площа основи – 107,3 м2), балкони (площа
основи – 245,2 м2). Ступень будівельної готовності – 70 %. Фундамент та цоколь – бетонні блоки; стіни – цегляні; перегородки – цегляні, гіпсові плити; міжповерхові перекриття – залізобетонні плити;
сходи – залізобетонні марші; дах є частково, має сумісне покриття.
Роботи щодо консервації об’єкта не виконувались. Право власності:
оформлено за Регіональним відділенням Фонду державного майна
України по Сумській області.
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спецвипуск
Розроблено технічну документацію щодо встановлення меж
земельної ділянки. Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5911000000:04:005:0216) площею 0,3850 га для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови, розташована
за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Свемовська, 6-Г.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Право власності на земельну ділянку не оформлено.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 21 грудня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – 105квартирний житловий будинок з вбудованим поштовим відділенням
зв’язку, балансоутримувач ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – 105-квартирний
житловий будинок з вбудованим поштовим відділенням зв’язку має
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 846002,04 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 423001,02 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 423001,02 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 84600,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 42300,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 42300,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України.
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;
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
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Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., м. Шостка, вул. Свемовська, 6-Г.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Головний бухгалтер ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» Шамрова Т., тел. (05449) 94 5 53.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035,
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
20.11.2018 № 598.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000028-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціону із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 8460,02
грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 4230,01 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 4230,01 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок
за адресою: Сумська область, м. Буринь,
пров. Вознесенський, 6, балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач
відсутній.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує управління, умови їх використання.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва –
житловий будинок, що під час приватизації не увійшов до статутного
капіталу ПАТ «Укртелеком». Реєстраційний номер об’єкта нерухомого
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мала приватизація
майна за відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 27391486.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – житловий
будинок: об’єкт розташований на другорядній вулиці в центральній
частині м. Буринь, в безпосередній близькості до адміністративноділового центру населеного пункту.
Об’єкт включає такі складові частини та рівень їх будівельної
готовності: житловий будинок – будівельна готовність 3%, сарай –
60 %, погріб та вбиральня – 80 %. Житловий будинок включає тільки
фундамент стрічковий бутобетонний з цегляним цоколем, площа
забудови – 149,2 м2. Сарай включає фундамент (бетонний), стіни
(цегляні), перекриття (залізобетонні плити) та віконні перемички (інші
конструктивні елементи відсутні), площа забудови – 64,5 м2. Погріб
включає стіни (підвальної частини, цегляні) та перекриття (залізобетонні плити), площа забудови – 17,6 м2. Убиральня включає стіни
(наземна частина, цегляні) та вигрібна яма (цегляна), площа забудови – 1,9 м2. Інженерні мережі до об’єкта не підведені. Роботи щодо
консервації об’єкта не виконувались. Загальний стан об’єкта – незадовільний. Право власності: оформлено за Регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Сумській області.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5920910100:00:023:0157) площею 0,0652 га для індивідуального
житлового будівництва, розташована за адресою: Сумська область,
м. Буринь, пров. Вознесенський, 6.
Право власності на земельну ділянку не оформлено.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 грудня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий
будинок, балансоутримувач відсутній, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 0,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 0,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 0,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 0,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 0,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт та впорядкувати
земельну ділянку протягом п’яти років з моменту підписання акта
приймання-передачі.
2. Покупець зобов’язаний забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в
сумі 3500,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу;
3. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України
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;
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Сумській області
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Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., м. Буринь, пров. Вознесенський, 6.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Начальник відділу приватизації РВ
Фонду по Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) -36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
20.11.2018 № 597.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000036-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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спецвипуск
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва –
32-квартирний житловий будинок з надбудовою за адресою:
Харківська область, Балаклійський район, с. Пришиб,
вулиця 40 років Перемоги, 11
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: 32-квартирний житловий будинок
з надбудовою.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська область, Балаклійський
район, с. Пришиб, вул. 40 років Перемоги,11.
Відомості про об’єкт: не завершений будівництвом житловий
будинок з підвалом. Загальна площа – 3175,0 м2. Площа забудови –
662,8 м2. Рік початку будівництва – 1994. Будівельний майданчик
розташований на відстані приблизно 11,4 км від районного центру.
По об’єкту фактично виконано: земляні роботи, улаштування фундаментів із залізобетонних блоків, улаштування стін будівлі та підвалу із залізобетонних панелей, віконні рами відсутні. Перекриття і
покриття зі збірних залізобетонних плит. По інженерних комунікаціях
роботи не виконувались. Будівельний майданчик не охороняється і
не огороджений. Заходи консервації не виконувались.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена; знаходиться на території Пришибської сільської ради Балаклійського
району Харківської області.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 67 %.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 грудня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – 32-квартирного житлового будинку з надбудовою за адресою: Харківська область, Балаклійський район, с. Пришиб, вул. 40
років Перемоги, 11 здійснюється відповідно до вимог Закону Украї
ни «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 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових
пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 430400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 215200,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 215200,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 43040,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 21520,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 21520,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого
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для проведення оцінки об’єкта малої приватизації незавершеного
будівництва – 32-квартирного житлового будинку з надбудовою
за адресою: Харківська область, Балаклійський район, с. Пришиб,
вул. 40 років Перемоги, 11, у розмірі 6900,00 грн (згідно з договором про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 02.07.2018
№ 8 (18).
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (долари
США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район,
майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337Purpose 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 Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район,
майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта –
Усенко В. М., тел.: (057) 700-77-69, адреса електронної пошти:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Харківській області, Україна,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.
Телефони для довідок: (057) 700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Харківській області від 20 листопада
2018 року № 2530.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000065-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
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мала приватизація
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 4304,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 2152,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2152,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окреме
майно – будівля їдальні загальною площею 553,8 м2,
яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
Білогірський р-н, смт Білогір’я, вул. Миру, 14 та обліковується
на балансі Білогірського районного центру комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь надії»,
кодЄДРПОУ 33124533
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля їдальні
загальною площею 553,8 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Білогірський р-н.,
смт Білогір’я, вул. Миру, 14.
Балансоутримувач: Білогірський районний центр комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь надії» (код ЄДРПОУ
33124533), Хмельницька обл., Білогірський р-н, смт Білогір’я,
вул. Миру, 1а, контактні дані: тел. (03841) 2-18-64.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: будівля їдальні площею 553,8 м2, цегляна, одноповерхова з цокольним приміщенням, рік введення в експлуатацію
будівлі – 2006. Право власності на нерухоме майно зареєстроване за
Білогірським районним центром комплексної реабілітації для осіб з
інвалідністю «Промінь надії» 14.12.2006, реєстраційний №17150882.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею
0,4727 га (кадастровий номер 6820355100:01:004:0044). Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії
ЯЯ № 334504 видано Білогірському районному центру комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь надії». Цільове призначення земель – для будівництва та обслуговування будівель закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги. Право державної власності на земельну ділянку зареєстровано 29.10.2018, реєстраційний
№ 1678312968203.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 21 грудня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок (0382)
72-09-40.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
31213,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 3121,30 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 15606,50 (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1560.65 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 15606,50 (без ПДВ).
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Розмір гарантійного внеску: 1560,65 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, адреса: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна,75, e-mail: khmelnytskyi@spfu.gov.ua,
тел. (0382) 72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382)
72-09-40, e-mail: uriy @spfu.gov.ua. Час роботи у робочі дні з 8.00 до
17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00;
контактна особа від Білогірського районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь надії», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Укримська
Ніна Михайлівна, тел. (03841) 2-18-64. Час роботи у робочі дні з
8.00 до 17.00.
Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37189500900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код ЄДРПОУ 02898152,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області,
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02898152, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем:
у валюті USD (долар США):
на рахунок № 25205052300821, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, в АТ КБ
«ПРИВАТБАНК», код банку 315405, код ЄДРПОУ 14360570, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-09-24-000014-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 312,13 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 156,07 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами окремого майна –
нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля лазні
загальною площею 182,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.Відомості про об’єкт:
одноповерхова цегляна будівля, в якій знаходиться дев’ять кімнат,
загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент буто
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спецвипуск
вий; стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття – з/б плити;
покрівля – шифер по дерев’яному каркасу; підлога бетонна; опоряджувальні роботи – водяне та масляне пофарбування, облицювання
керамічною плиткою. Інженерні мережі: електропостачання (зруйновано). Приміщення не використовуються. Санітарно-технічний стан
будівлі – незадовільний.
Право власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за державою в особі Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області відповідно до витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.07.2016, реєстраційний номер об’єкта: 982047071231; дата державної реєстрації:
22.06.2016.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 грудня
2018 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст.14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/ закритих цінових
пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує
реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні з
умовами, не продано, проводиться повторний аукціон із 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 на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 30 120,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 060,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15 060,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 012,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 506,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 506,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно;
2) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити
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вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір про надання послуг з
оцінки об’єкта приватизації від 06.06.2018 № 13) у сумі 2 500,00 грн
на розрахунковий рахунок № 35217078002036 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач:
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області;
3) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 %.
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
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області
Рахунок: № 37184006000007
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО: 854018;
Код ЄДРПОУ: 21368158
Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області
Рахунок: № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 21368158
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області. Адреса:
18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10; телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.
gov.ua . Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу
першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в
електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області «Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації
та протоколу №2 засідання аукціонної комісії від 15.11.2018» від
16.11.2018 № 131-МП.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000019-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного
повідомлення електронною торговою системою.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 301,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 150,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 150,60 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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мала приватизація
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами єдиного майнового комплексу Новодністровської
державної швейно-трикотажної фабрики
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс
Новодністровської державної швейно-трикотажної
фабрики.
Балансоутримувач: Новодністровська державна швейнотрикотажна фабрика, код за ЄДРПОУ 25077191, м. Новодністровськ,
Сокирянський район, Чернівецька область, в. о.директора фабрики
Вітковська М. В., мобільний тел. 0979216482.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський район, Чернівецька область.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): відсутні.
Відомості про об’єкт: на балансі об’єкта приватизації відсутнє
нерухоме майно (будівлі, споруди нежитлові приміщення тощо). До
складу єдиного майнового комплексу входить 417 од. основних засобів, в тому числі: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415 од. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються
в орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: земельної ділянки немає.
Договори оренди щодо єдиного майнового комплексу державного підприємства або його частини не укладалися.
Основні показники діяльності підприємства: за останні три роки та
останній звітний період підприємство не здійснює виробничу діяльність, продукція не випускається. Станом на 31.12.2017 кредиторська
заборгованість становить 199,4 тис. грн; непокритий збиток минулих
років – 496,5 тис.грн; баланс активів і пасивів – 196,4 тис. грн.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не
здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і
не зберігаються.
Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 грудня
2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від
10.05.2018 № 432, зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
від 18.07.2018 № 579.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформацію про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 196400,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 98200,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 98200,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 19640,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9820,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 9820,00 грн (без урахування ПДВ).
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Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
3. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення
на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу
права власності.
4. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків
підприємства (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
5. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому
числі: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом в
сумі, яка складеться на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної
інформації податкового органу та Пенсійного фонду; іншої заборгованості – протягом 60 місяців з дня підписання договору купівліпродажу рівними частками – щоквартально не пізніше 15 числа наступного місяця.
6. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві (Кодекс законів про працю України).
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища».
8. У установленому чинним законодавством порядку покупець
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики шляхом її
реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу до покупця права
власності на об’єкт приватизації.
4. Додаткова інформація.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником, у разі визнання його переможцем електронного
аукціону встановлюється в договорі між Оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, зі змінами,
внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579. Плата за
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, Код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и, м.Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ
21432643.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок № 37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області,
код банку 856135, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з
13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чернівці, Л. Кобилиці, 21а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
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спецвипуск
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Чернівецькій області від 21.11.2018
№ 303 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000127-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (1964,00 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (982,00 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (982,00 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта незавершеного будівництва –
двоквартирного житлового будинку
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
двоквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: провулок Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний житловий будинок представляє собою котлован під будівництво житлового будинку розміром 12х7 м та глибиною 3,5-4 м .
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не огороджений
та не охороняється Земельна ділянка розташована в центральній
частині селища. Район розташування об’єкта характеризується добре розвиненою інфраструктурою. Поруч розташовано адміністративний центр села.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки –
0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050 для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Власник земельної ділянки: держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
Балансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності – 3 %.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 грудня
2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст.14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від
10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
від 18.07.2018 № 579.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформацію про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 5836,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2918,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 2918,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 583,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 291,80 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 291,80 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом.
4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
(договір від 16.04.2018 № 645/26) на рахунок органу приватизації,
який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 5400,00
грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу
об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником, у разі визнання його переможцем електронного
аукціону встановлюється в договорі між Оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами,
внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579. Плата за
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, Код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и, м.Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ
21432643.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок №37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області,
код банку 856135, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва
з 13.00 до 13.45.
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мала приватизація
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чернівці, Л.Кобилиці, 21а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Чернівецькій області від 21.11.2018
№ 307 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000107-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (58,36 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (29,18 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (29,18 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта незавершеного будівництва – лазні
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – лазня.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна,14, с. Гордівці Хотинського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його західній частині, на відстані 250 м від дороги загального
користування, на території колишньої тваринницької ферми поруч
із приміщенням свиноферми. Об’єкт являє собою земельну ділянку
із незначними ознаками виритої під фундамент траншеї (виконані
земляні роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік початку будівництва – 1989.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва, а також устаткування,
не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, по межах будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт знаходиться в незадовільному технічному стані.
Балансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності – 3 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224
га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування.
Власник земельної ділянки: Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 грудня
2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
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аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 5266,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2633,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 2633,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 526,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 263,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 263,30 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом.
4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 16.04.2018 № 644/25) на рахунок органу приватизації, який
буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 5400,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником, у разі визнання його переможцем електронного
аукціону встановлюється в договорі між Оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами,
внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579. Плата за
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, Код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и, м.Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ
21432643.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок №37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області,
код банку 856135, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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спецвипуск
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою:
58001, м.Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-8660. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чернівці, Л. Кобилиці, 21а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Чернівецькій області від 21.11.2018
№ 306 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000154-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (52,66 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (26,33 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (26,33 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта окремого майна – будівлі загальною
площею 152,3 м2 з прибудинковими спорудами:
сараєм загальною площею 14,2 м2, вбиральнею
загальною площею 1,4 м2 та криницею,
що перебуває на балансі ТОВ «Джерело»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт окремого майна – будівля загальною
площею 152,3 м2 з прибудинковими спорудами: сараєм
загальною площею 14,2 м2, вбиральнею загальною
площею 1,4 м2 та криницею.
Балансоутримувач: перебуває на балансі ТОВ «Джерело»,
код ЄДРПОУ 04329808, 60530, Чернівецька обл., Герцаївський р-н,
с. Хряцька, керівник – Попович А. М., голова ліквідаційної комісії –
Скріпа М. М., тел. 4-33-35. Жодної статистичної та фінансової звітності підприємство протягом 2015– 2017 рр. не подавало (дані наведені
у листі № 03-09/55 від 03.05.2018 Головного управління статистики
у Чернівецькій області). ТОВ «Джерело» до контролюючого органу –
Головного управління ДФС у Чернівецькій області за звітні податкові
періоди 2015 – 2017 рр. звітність не подавало.
Місцезнаходження об’єкта: 60530, Чернівецька обл., Герцаївський
р-н, с. Хряцька, вул. Лісова, 42а.
Відомості про об’єкт: об’єкт окремого майна – будівлі загальною
площею 152,30 м2 з прибудинковими спорудами: сараєм загальною
площею 14,2 м2, вбиральнею загальною площею 1,4 м2 та криницею.
До складу об’єкта окремого майна входять: будівля колишніх дитячих
ясел (літ. А) 1972 р. б. загальною площею 152,3 м2 у незадовільному
технічному стані (фіз. знос – 57 %), сарай (літ. Б) загальною площею
14,2 м2 у незадовільному технічному стані (фіз. знос – 41 %), вбиральня (літ. В) у незадовільному технічному стані (фіз. знос – 60 %),
криниця (1) у незадовільному технічному стані (фіз. знос – 60 %).
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Інформація про договорів оренди щодо об’єкта окремого майна
або його частини: договори оренди щодо об’єкта окремого майна
або його частини не укладалися.
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 грудня
2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від
10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
від 18.07.2018 № 579.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 173158,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 86579,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 86579,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17315,80 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 8657,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 8657,90 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 11.06.2018 № 653/40) на рахунок органу приватизації, який
буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 14500,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником, у разі визнання його переможцем електронного
аукціону встановлюється в договорі між Оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами,
внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579. Плата за
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, Код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и, м.Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ
21432643.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
р/рахунок № 37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області,
код банку 856135, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21432643.
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мала приватизація
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва
з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чернівці, Л. Кобилиці, 21а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Чернівецькій області від 21.11.2018
№ 305 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000126-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (1731,58 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (865,79 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (865,79 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернівецькій області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта
окремого майна – зовнішньомайданчикових електромереж,
а саме: кабельної лінії на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП233 довжиною 430 м та кабельної лінії на напругу 10 кВ
від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м, що перебувають на
позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт окремого майна –
зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна
лінія на напругу 10кВ від ТП-234 до ТП-233 довжиною 430
м та кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235
довжиною 350 м.
Місцезнаходження об’єкта: 58029, м. Чернівці, просп. Незалежності, 106.
Відомості про об’єкт: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234
до ТП-233 довжиною 430 м, прокладена під землею, марка кабелю
ААШВ-10, переріз 3х120, дата прокладення – 1981 р., придатна до
експлуатації.
Кабельна лінія на напругу 10кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною
350 м, прокладена під землею, марка кабелю ААШВ-10, переріз
3х120, дата прокладення – 1981 р., придатна до експлуатації.
Балансоутримувач: відсутній, перебуває на позабалансовому
рахунку ТДВ «Холодпродконтракт» (код ЄДРПОУ 01553876) вул. Ко-
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ломийська, 9в, м. Чернівці, директор – Кузьмінов В. М., тел. 037252-90-41, 50-10-02, моб. 0506772266.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, під якою прокладені 2 кабельні лінії, не відведена.
Інформація про договорів оренди щодо об’єкта окремого майна
або його частини: договори оренди щодо об’єкта окремого майна
або його частини не укладалися.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 грудня
2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від
10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
від 18.07.2018 № 579.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформацію про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 64041,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 32020,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 32020,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6404,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3202,05 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 3202,05 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом.
3. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 12.07.2018 № 657) на рахунок органу приватизації, який буде
зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 6500,00 грн протягом
30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником, у разі визнання його переможцем електронного
аукціону встановлюється в договорі між Оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами,
внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 №579. Плата за
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, Код ЄДРПОУ 21432643.
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Реквізити для сплати реєстраційного внеску
в національній валюті:
Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача:
Державна казначейська служба України, м.Київ,
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та
реєстраційного внеску в іноземній валюті (долари
США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500
код ЄДРПОУ 21432643, МФО 351005.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок №37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області, код банку 856135, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній
валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500
код ЄДРПОУ 21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків
(посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких
рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування, звернувшись до Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна Украї
ни по Чернівецькій області, м. Чернівці, Л. Кобилиці,
21а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/chernivtsi.html.

Контактна особа Ярмистий Василь Іванович.
Телефон для довідок: (0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про
затвердження умов продажу об’єкта приватизації:
наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Чернівецькій області від 21.11.2018
№ 304 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації
та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000156-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного
повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (640,41 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1%
(320,20 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (320,20 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Інформація, надрукована
у Спецвипуску
«Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»,
є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах
масової інформації чи передрук
можливі лише з письмового
дозволу Фонду державного
майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу

