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АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлових
приміщень з № 1 по № 20 (групи приміщень
№ 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 м2,
що перебувають на балансі ДП «Управління
справами Фонду державного майна України»,
за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 – 8

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації:
нежитлові приміщення з № 1 по № 20
(групи приміщень № 81) (в літ. А) загальною
площею 279,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
приватизації: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 – 8.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну
ділянку, на якій розташований об’єкт:
нежитлові приміщення з № 1 по № 20 (групи приміщень № 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 м2
розташовані у підвальному поверсі 9-поверхового
цегляного багатоквартирного житлового будинку 1970
року побудови (введення в експлуатацію).
Зазначені нежитлові приміщення є вільними, в
оренду не передані та в господарській діяльності ніким
не використовуються.
Функціональне використання нежитлових приміщень відсутнє.
Державна реєстрація права власності на нерухоме
майно: реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 829619380000, дата реєстрації: 24.12.2015.
Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації, (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки тощо) відсутня.
Інформація про балансоутримувача, (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): ДП «Управління справами Фонду державного майна України», код
за ЄДРПОУ 39950170, адреса: 01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9; контактні дані в. о. директора
Наперковського Юрія Анатолійовича: контактний телефон 097-701-72-20 та адреса електронної пошти:
naperen@spfu.gov.ua.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 28 серпня
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 окремого майна – нежитлових приміщень з № 1 по № 20 (групи приміщень № 81) (в літ.
А) загальною площею 279,0 м2, що перебувають на
балансі ДП «Управління справами Фонду державного
майна України», за адресою: м. Київ, вул. Павлівська,
буд. 4 – 8 здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 1 399 665 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 699 832,5
грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 699 832,5
грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 139 966,5 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни –
69 983,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 69 983,25
грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її
місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює
перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба
України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ,
Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортноімпортний банк України»

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of
Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45 за
місцем його розташування за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 4-8.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно звертатися до Державного підприємства «Управління справами Фонду
державного майна України», адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9.
ПІБ контактної особи на об’єкті: в. о. директора ДП «Управління
справами Фонду державного майна України» Наперковський Юрій
Анатолійович, контактний телефон 097-701-72-20, адреса електронної пошти: naperen@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону: Фонд державного майна
України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса
веб-сайта: www@spfu.gov.ua.
Телефони для довідок: (044) 280-42-34, 200-33-13.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000097-3.
Період між аукціонами:
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 – 13 996,65 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 6 998,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 998,33 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлового приміщення загальною площею 608,0 м2,
що перебуває на балансі ДП «Управління справами Фонду
державного майна України», код за ЄДРПОУ 39950170,
за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 – 8, приміщення 84

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення
загальною площею 608,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: м. Київ, вул. Павлівська,
буд. 4 – 8, приміщення 84.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт:
нежитлове приміщення загальною площею 608,0 м2 розташоване на
1-му поверсі 9-поверхового цегляного багатоквартирного житлового
будинку 1970 року побудови (введення в експлуатацію).
Зазначене нежитлове приміщення є вільним, в оренду не передано
та в господарській діяльності ніким не використовується.
Функціональне використання нежитлового приміщення відсутнє.
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно:
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 904348880000, дата
реєстрації: 12.04.2016.
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Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації, (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки тощо): відсутня.
Інформація про балансоутримувача, (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): ДП «Управління справами Фонду державного майна України», код за ЄДРПОУ 39950170, адреса: 01601, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9; контактні дані в. о. директора Наперковського Юрія Анатолійовича: контактний телефон 097-701-72-20 та
адреса електронної пошти: naperen@spfu.gov.ua.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 28 серпня 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 окремого майна – нежитлового приміщення загальною площею 608,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Управління справами Фонду державного майна України», код за ЄДРПОУ 39950170, за
адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 – 8, приміщення 84, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 8 004 669 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 002 334,5 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 4 002 334,5 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 800 466,9 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 400 233,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 400 233,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of
Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45 за
місцем його розташування за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 4-8.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно звертатися до Державного підприємства «Управління справами Фонду
державного майна України», адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9.
ПІБ контактної особи на об’єкті: в. о. директора ДП «Управління
справами Фонду державного майна України» Наперковський Юрій
Анатолійович, контактний телефон 097-701-72-20, адреса електронної пошти: naperen@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону: Фонд державного майна
України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса
веб-сайта: www@spfu.gov.ua.
Телефони для довідок: (044) 280-42-34, 200-33-13.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000105-3.
Період між аукціонами:
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 – 80 046,69 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 40 023,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 40 023,35 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – одноповерхова
будівля літ. «Б» (колишня лазня), яка має приміщення з № 1
по № 87, загальною площею 761,6 м2, що розташована
за адресою: Дніпропетровська область,
м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 12

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: одноповерхова будівля
літ. «Б» (колишня лазня), яка має приміщення з № 1 по № 87,
загальною площею 761,6 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ,
вул. Молодіжна, 12.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову окремо
розташовану нежитлову будівлю з прибудовою та ґанками, введену в
експлуатацію у 1968 році. Будівля I групи капітальності, передбачені
опалення, водопостачання, каналізація та електропостачання. Будівля
знаходиться на незначній відстані від «червоної лінії», потребує проведення ремонтних робіт. Функціональне призначення будівлі – колишня
лазня. Перед будівлею знаходиться асфальтове вимощення, газон та
металева огорожа.
Інформація про земельну ділянку: відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432.
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До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 30 серпня 2018 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 646 307,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 323 153,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 323 153,50 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складається за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із
способів:
продаж на аукціоні без умов – 64 630,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 32 315,35 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 32 315,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкту приватизації: відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для
здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 2 200,00
грн в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок № 37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00
до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056)
744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області від 31.07.2018 № 12/01-101-РП «Про продаж на електронному
аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000074-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного
із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 6 463,07 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 234,54 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 3 234,54 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
частини нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2
з ґанком (літ. а1), частини вимощення «І» площею 93,0 м2,
що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 8

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: частина нежитлової
будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком (літ. а1), частина
вимощення «І» площею 93,0 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 8
Березня, 8.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою частину нежитлової
будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком (літ. а1), частину вимощення «І» площею 93,0 м2 на першому поверсі двоповерхового будинку,
введеної в експлуатацію у 1955 році і є фактично вбудованим приміщенням. Будівля ІІI групи капітальності, технічний стан задовільний. В
приміщеннях здійснено косметичний ремонт, приміщення можливо
використовувати без додаткових ремонтних робіт для розміщення
складу або виробництва. Приміщення знаходяться на «червоній лінії»
та мають окремий вхід, електропостачання.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка, на якої розташовано приміщення, перебувають в користуванні Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» на підставі
її включення до державного акта на право постійного користування
землею від 04.06.1999 № 75, за користування земельною ділянкою
підприємством сплачується земельний податок.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787), знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2, контактний телефон (05652) 9-59-14.
2. Інформація про аукціон.
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 30 серпня 2018 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 16 963,24 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 8 481,62 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 8 481,62 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складається за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із
способів:
продаж на аукціоні без умов – 1 696,32 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 848,16 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 848,16 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкту приватизації: без умов.
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.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00
до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа
організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41,
адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області від
31.07.2018 № 12/01-101-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000078-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного
із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 169,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 84,82 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 84,82 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівлі гаража
загальною площею 52,5 м2 (літ. А-1), розташованої за адресою:
50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича,
55

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: будівля гаража
загальною площею 52,5 м2 (літ. А-1).
Місцезнаходження: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Волосевича, 55.
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля літ. А-1 загальною
площею 52,5 м2. Будівля придатна для нормальної експлуатації, має
системи електропостачання. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 10853418.
Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
земельна ділянка окремо під об’єкт не відводилась та перебуває на
праві постійного користування у Головного управління статистики у
Дніпропетровській області.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори
оренди не укладались.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Дніпропетровській області, адреса: 49000, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро, вул. Столярова, 3. Код ЄДРПОУ 02359946. Контактний
телефон: (056)7786843.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 30 серпня 2018 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 1 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 0,5 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 0,5 грн.
На ціну продажу, що складається за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10 % стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 0,1 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 0,05 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 0,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації (за
наявності): без умов.
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.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок № 37188500900001.
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Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок № 37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю в робочі дні за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (044)
744-11-41, час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 9.00
до 18.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.45). Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. (044)
744-11-41, адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області від
31.07.2018 № 12/01-103-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000131-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного
із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 0,01 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 0,005 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 0,005 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу ДП Дніпропетровське
спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
«Елеватормлинмаш», що розташований
за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 16/18

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий
комплекс державного підприємства Дніпропетровське
спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
«Елеватормлинмаш».
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 16/18.
Код ЄДРПОУ: 14312884.
Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.
Обсяг та номенклатура продукції: відсутня.
Основні показники господарської діяльності: з 2012 року підприємство не працює. За даними фінансової звітності станом на 31.05.2017
заборгованість підприємства за позиковими коштами 526,0 тис. грн,
заборгованість по податках у сумі 201,0 тис. грн, заборгованість по
заробітній платі та соціальному страхуванню у сумі 19,0 тис. грн, інша
поточна заборгованість у сумі 59,0 тис. грн. Структура власного капіталу станом на 31.05.2017: додатковий капітал 1 045,0 тис. грн, нерозподілений прибуток (непокриті збитки) – 713,0 тис. грн. Дебіторська
заборгованість становить 11,0 тис. грн.
Інформація про об’єкти нерухомості: об’єкт незавершеного будівництва – інженерно-лабораторний корпус (будівельна готовність
94 %). Інформація про земельну ділянку: Земельна ділянка, на якій
розташований державний об’єкт, перебуває у постійному користуванні
підприємства, кадастровий номер 1210100000:07:498:0005. Цільове
призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель і споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості, транспорту,
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зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (обслуговування
інженерно-лабораторного корпусу).
Інформація про об’єкт: об’єктом є єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровське спеціальне
конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш» (код за
ЄДРПОУ 14312884). До складу об’єкта приватизації входять об’єкт
незавершеного будівництва – інженерно-лабораторний корпус (будівельна готовність 94 %) А-3; ангар – Б; навіси – В, Г; вбиральня – Д;
огорожа № 1-9; мостіння – І; машини та обладнання – 11 одиниць,
транспортні засоби: автомобіль МАЗ 437041-261 державний номер
АЕ3294СН, автомобіль ГАЗ-53 знятий з обліку держреєстрації – має
непридатний стан; інструменти, прилади, інвентар – 2 одиниці; інші
основні засоби – 10 одиниць; інші НМА – 287 одиниць. Об’єкти нерухомості розташовані в м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського
(раніше – Червонозаводська), 54.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташований державний об’єкт, перебуває в постійному користуванні
підприємства, кадастровий номер 1210100000:07:498:0005. Цільове
призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель і споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (обслуговування
інженерно-лабораторного корпусу).
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин:
викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне
середовище відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 30 серпня 2018 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 1 142 000 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 571 000 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 571 000 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складається за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 114200 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 57100 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 57100 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами
трудового законодавства;
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом.
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.

6

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю в робочі дні за місцем його розташування.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00
до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта – Пилипенко Олена Вікторівна, тел. (056)
744-11-41, адреса електронної пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області від
31.07.2018 № 12/01-105-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000171-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного
із способів продажу: продаж на аукціоні з умовами – 11420 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5710 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5710 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклад відповідний договір: https://prozorro.sale/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
нежитлові приміщення № 1, 6, II на I-му поверсі в літ. А-3
загальною площею 113,6 м2, що розташовані
за адресою: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: нежитлові приміщення
№ 1, 6, II на I-му поверсі в літ. А-3 загальною площею
113,6 м2.
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою нежитлові вбудовані
приміщення № 1, 6, II загальною площею 113,6 м2 на першому поверсі
триповерхової житлової будівлі літ. А-3, введеної в експлуатацію у 1955
році. Будівля цегляна I групи капітальності, технічний стан задовільний.
Доступ до об’єкта здійснюється через окремий вхід, стан внутрішнього
оздоблення приміщення задовільний (потрібен косметичний ремонт).
До приміщення підведені основні комунікації.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про земельні ділянки: земельної ділянки немає.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 30 серпня 2018 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 819 397 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 409 698,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 409 698,50 грн.
На ціну продажу об’єкта, що складається за результатами аукціону,
нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 81939,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 40969,85 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 40969,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 5 500,00 грн у місячний термін з дати укладання
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю в робочі дні за місцем його розташування.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00
до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа
організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Пилипенко Олена Вікторівна, тел. (056) 744-1141, адреса електронної пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області від
31.07.2018 № 12/01-104-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000117-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного
із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 8193,97 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4096,98 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 4096,98 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – комплекс,
у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею 208,0 м2,
гараж (В1), гараж (Г1), що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської служби України
у Доманівському районі Миколаївської області

Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: комплекс, у складі:
адмінбудівля (А1) загальною площею 208,0 м2, гараж (В1),
гараж (Г1), (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Доманівський р-н,
смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 33.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Доманівському районі Миколаївської області,
код за ЄДРПОУ 38057729.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 56401, Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна, 35,
телефон: (05152) 92938, e-mail: Office.doman@mk.treasury.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
адмінбудівля (А1), площа забудови – 266,2 м2, рік будівництва –
1969; кам’яна будівля, внутрішні перегородки частково розібрані; покрівля шиферна, ослаблена; технічний стан ветхий. Гараж (В1), площа
забудови – 40,0 м2, рік будівництва – 1969, кам’яна будівля з оглядовою
ямою, технічний стан ветхий. Гараж (Г1), площа забудови – 30,0 м2, рік
будівництва – 1969, кам’яна будівля, технічний стан ветхий.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею 0,0789 га за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 33, кадастровий
№ 4822755100: 01:014: 0004.
Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого самоврядування, категорія –
землі житлової та громадської забудови. Земельна ділянка перебуває
у постійному користуванні Управління Державної Казначейської служби
України у Доманівському районі Миколаївської області.
Обтяження на земельні ділянки не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року, електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений в електронній торговій системі.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в 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.

7

ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 33. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі
дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 4704-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 85300,00 (вісімдесят п’ять тисяч триста) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 8530,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 42650,00 (сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят)
гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 4265,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 42650,00 (сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят)
гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 4265,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ
відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
сплатити кошти в сумі 4000,00 (чотири тисячі) гривень за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 47-56-40,
47-04-16, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Миколаївській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна,
тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
Додаткова інформація.
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на веб-сторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37184003000049 в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв, МФО
826013, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській
області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учасниками аукціону
реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184003000049 в Головному Управлінні Державної
казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв,
МФО 826013, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284 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.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Миколаївській області від 30.07.2018 № 252-п «Про затвердження
умов продажу об’єкта малої приватизації» – комплекс, у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею 208,0 м2, гараж (В1), гараж (Г1),
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Миколаївської області, код за ЄДРПОУ
38057729, за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 33.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-25-000010-3
ID: UA-LR-SSP-2018-07-31-000036-1
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
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Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1% стартової ціни, що
становить 853,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 426,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівель
та споруд газового господарства загальною площею 315,1 м2,
що перебувають на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС»

Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: будівлі та споруди
газового господарства загальною площею 315,1 м2,
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 15.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» по Відокремленому підрозділу «Южно-Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 55000,
м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., (044)287-26-61, (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
А-1н – сторожовий пост – 6,9 м2; Б – навіс – 54,1 м2; В – навіс –
157,1 м2; Г-1н – бокс – 97,0 м2; ворота № 1 – 8,4 м2; ворота № 2 – 12,5 м2;
огорожа № 3 – 442,5 м2; замощення № І-ІІІ – 1358,0 м2.
Об’єкт перебуває в орендному користуванні (договір оренди
№ РОФ-1311 від 01.12.2014 зі змінами від 28.12.2017: орендар –
приватне підприємство «Флагман-Т», площа орендованого майна –
1676,9 м2, орендна плата – 1406,46 грн на місяць, строк дії договору:
до 29.09.2020).
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною
площею 0,2722 га за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 15, кадастровий № 4810800000: 22:006: 0023.
Цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об”єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.
Обтяження на земельні ділянки не зареєстровані.
Обмеження визначені статтями 18, 19, 32 Закону України «Про
землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
об’єктів».
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року, електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений в електронній торговій системі.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в 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.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 15. Для можливості
огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@
spfu.gov.ua.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 113620,00 (сто тринадцять тисяч шістсот двадцять) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 11362,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 56810,00 (п’ятдесят шість тисяч вісімсот
десять) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 5681,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 56810,00 (п’ятдесят шість тисяч вісімсот десять)
гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 5681,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ
відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. Сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
2. Сплатити кошти в сумі 9500,00 (дев’ять тисяч п’ятсот) гривень за
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 30 днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
3. Подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 47-56-40,
47-04-16, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Миколаївській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна,
тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
Додаткова інформація.
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на веб-сторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37184003000049 в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв, МФО
826013, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській
області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учасниками аукціону
реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184003000049 в Головному Управлінні Державної
казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв,
МФО 826013, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284 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.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Миколаївській області від 31.07.2018 № 257-п «Про затвердження
умов продажу об’єкта малої приватизації» – будівлі та споруди газового господарства, що перебувають на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС», код за ЄДРПОУ 24584661, за адресою:
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 15.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-25-000012-3
ID: UA-LR-SSP-2018-07-31-000059-1
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни, що
становить 1136,20 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 568,10 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва «Автомобільна стоянка № 2»,
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС»

Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва «Автомобільна стоянка № 2».
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
вул. 300-річчя Костянтинівки, 1-А.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС» Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефон: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт: будівля для персоналу – двоповерхова
цегляна будівля. На 1-му поверсі гараж з оглядовою ямою; замощення – цементне на піщаній основі, в незадовільному стані; огорожа:
68 м з залізобетонних плит висотою 2,2 м; 101 м з металевої сітки
висотою 1,3 м. Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею 4406 м2 за адресою: Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ, вул. 300-річчя Костянтинівки, 1-А. Кадастровий
№ 4810800000:03:001:0011. Цільове призначення: для комерційного
використання. Обмеження: не зареєстровано.
Рівень будівельної готовності – 60– 70 %.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року, електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в 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.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, вул. 300-річчя Костянтинівки, 1-А. Для можливості огляду та
ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок:
(0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 131793,50 грн (сто тридцять одна тисяча сімсот дев’яносто три
гривні п’ятдесят копійок).
Розмір гарантійного внеску: 13179,35 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 65896,75 грн (шістдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто шість гривень сімдесят п’ять копійок).
Розмір гарантійного внеску: 6589,68 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 65896,75 грн (шістдесят п’ять тисяч вісімсот
дев’яносто шість гривень сімдесят п’ять копійок).
Розмір гарантійного внеску: 6589,68 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ
відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта протягом, 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
добудувати ОНБ до 01.08.2023 без збереження профілю, але з
урахуванням можливості розміщення на території забудови 4–5 класу
санітарної класифікації;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 47-56-40, 4704-16, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
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Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail:
zabolonkova2015@gmail.com.
Додаткова інформація.
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на веб-сторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37184003000049 в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв, МФО
826013, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській
області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учасниками аукціону
реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184003000049 в Головному Управлінні Державної
казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв,
МФО 826013, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284 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.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Миколаївській області від 30.07.2018 № 253-п «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації» об’єкта незавершеного будівництва «Автомобільна стоянка № 2», що перебуває на балансі ДП НАЕК
«Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» код ЄДРПОУ 24584661
та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
вул. 300-річчя Костянтинівки, 1-А.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-25-000009-3.
ID: UA-LR-SSP-2018-07-31-000063-1
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1% стартової ціни, що
становить 1317, 94 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій на рівні 1% стартової ціни, що становить 658,97 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівель та
споруд бази Гідроспецбуду ІІІ черги загальною площею
1161,7 м2, що перебувають на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС»

Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: будівлі та споруди бази
Гідроспецбуду ІІІ черги загальною площею 1161,7 м2 (далі –
об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 14.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» по Відокремленому підрозділу «Южно-Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 55000,
м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., (044)287-26-61, (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ черги загальною площею 1161,7 м2, у т. ч.: А-1н – диспетчерський пункт – 30,6 м2; Кр1ґанок, Б-1н-склад – 669,9 м2; В-1н – туалет – 9,6 м2; Г-1н – майстерня – 86,2 м2; Е-2н – компресорна з майстернями та адміністративнопобутовими приміщеннями – 365,4 м2; № 1 – хвіртка, № 2 – ворота
№ 3/1,5 – цоколь, № 3/2,4 – огорожа, № 1-ІІ – замощення.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною
площею 2,4313 га за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 14, кадастровий № 4810800000: 22:006: 0024.

10

Цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.
Обтяження на земельні ділянки: за інформацією відділу Держкомзему у м. Южноукраїнську щодо наявності земельних сервітутів і
обмежень (обтяжень): на частину земельної ділянки площею 0, 0605
га діють обмеження типу 01.01.05 – охорона, зона навколо (вздовж)
об’єкта енергетичної системи (трубопроводні мережі). Також статтями
18, 19, 32 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим
спеціальних зон енергетичних об’єктів» визначені обмеження.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року, електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений в електронній торговій системі.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в 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.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 14. Для можливості
огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 317100,00 (триста сімнадцять тисяч сто) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 31710,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 158550,00 (сто п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот
п’ятдесят) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 15855,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 158550,00 (сто п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот
п’ятдесят) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 15855,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ
відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
сплатити кошти в сумі 9500,00 (дев’ять тисяч п’ятсот) гривень за
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 30 днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 47-56-40,
47-04-16, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Миколаївській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна,
тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
Додаткова інформація.
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на веб-сторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37184003000049 в Головному Управлінні Державної казна-
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
чейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв, МФО
826013, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській
області, код ЄДРПОУ 20917284 суми сплачених учасниками аукціону
реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184003000049, в Головному Управлінні Державної
казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв,
МФО 826013, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284 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.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Миколаївській області від 31.07.2018 № 256-п «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації» – будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ черги, що перебувають на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС», код за ЄДРПОУ 24584661, за адресою:
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 14.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-25-000011-3
ID: UA-LR-SSP-2018-07-31-000065-1
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни, що
становить 3171,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 1585,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлової
будівлі загальною площею 148,4 м2, що перебуває
на балансі Територіального управління Державної
судової адміністрації України в Миколаївській області

Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
загальною площею 148,4 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Новобузький р-н,
м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3.
Найменування балансоутримувача: Територіальне управління
Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, код
за ЄДРПОУ 26299835.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 54030,
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в
Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 41, телефон:
(05152) 379229, e-mail: inbox@mk.court.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: одноповерхова нежитлова кам’яна будівля заг.
площею 148,4 м2, рік побудови – 1917; будівля має сумісну стіну з житловим будинком приватної власності.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною
площею 0,0377 га за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н,
м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3, кадастровий № 4824510100: 24:065:
0010. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Форма
власності земельної ділянки – державна.
Обтяження на земельні ділянки не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року, електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00,в час, що визначений в електронній торговій системі.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
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Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в 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.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3. Для
можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються
об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській
області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00
до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25;
e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 50200,00 (п’ятдесят тисяч двісті) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 5020,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 25100,00 (двадцять п’ять тисяч сто) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 2510,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25100,00 (двадцять п’ять тисяч сто) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 2510,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ
відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
сплатити кошти в сумі 2000,00 (дві тисячі) гривень за проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 47-56-40,
47-04-16, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна України, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail:
zabolonkova2015@gmail.com.
Додаткова інформація.
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на веб-сторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37184003000049 в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв, МФО
826013, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській
області, код ЄДРПОУ 20917284 суми сплачених учасниками аукціону
реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184003000049, в Головному Управлінні Державної
казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв,
МФО 826013, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284 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.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Миколаївській області від 30.07.2018 №254-п «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації» – нежитлова будівля загальною
площею 148,4 м2, що перебуває на балансі Територіального управління
Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, код
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за ЄДРПОУ 26299835 за адресою: Миколаївська обл., Новобузький
р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-25-000008-3
ID: UA-LR-SSP-2018-07-31-000041-1
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни, що
становить 502,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій на рівні 1% стартової ціни, що становить 251,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – «Їдальня»

1. Інформація про об’єкт приватизації
 Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації соціальнокультурного призначення – «Їдальня».
Місцезнаходження об’єкта: Аеродромне шосе, 2-Б, м. Ізмаїл,
Одеська область, 68610.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з 13 приміщень загальною площею 236,1 м2 (висота приміщень 3,5 м), які розміщуються
на першому поверсі двоповерхового адмінбудинку, розташованого
в глибині території підприємства між виробничо-складськими будівлями та спорудами. Об’єкт має прямокутну форму з розмірами
за зовнішнім обміром 43,22 х 12,52 м. Їдальню введено в експлуатацію у 1978 році. Їдальня підприємством не використовується з 1982
року, будь-які інженерні комунікації відсутні, потребує капітального
ремонту.
Балансоутримувач: ПрАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай – Пак». Код ЄДРПОУ 383716. Адреса: Аеродромне шосе,
2-Б, м. Ізмаїл, Одеська область, 68610. тел. (067) 481-02-33, e-mail:
iztuid@gmail.com.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній ділянці площею 3,6326 га, якій присвоєний кадастровий номер
5110600000:01:006:0176. Цільове призначення земельної ділянки –
J 11.02. Обтяження на земельну ділянку відсутні.
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 з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 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 – 15300,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 7650,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7650,00 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 – 1530,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 765,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –765,00 грн.
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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. Об’єкт може бути перепрофільований.
2. Питання подальшого використання об’єкта покупець вирішує
самостійно, але разом з балансоутримувачем вирішує питання вільного доступу на об’єкт.
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 Фонд 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 Фонд 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 Фонд 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
SWIFT: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091;
в ЄВРО:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд 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.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону або балансоутримувача.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Одеській області. Адреса: 765012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, тел. (048) 731-50-28, телефони для довідок: (048) 731-40-43, (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 ФДМУ
по Одеській області від 01.08.2018 № 923 (протокол № 1 від 31.07.2018
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-2018-07-26-000021-3.
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 – 153,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 76,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 76,50 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – «Будівлі
та споруди колишньої лазні, у складі нежитлової будівлі
площею 171,3 м2 (літ. А), нежитлової будівлі площею 169,2 м2
(літ. А1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б)»

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 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 область, Саратський район,
с. Розівка, вул. Шкільна, 3.
Відомості про об’єкт: 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 73,1 м2. Рік будівництва – 1984. Не
експлуатується з 1998 року. Потребує ремонту. Балансоутримувач:
ПАТ «Южний». Код ЄДРПОУ 00413417. Адреса балансоутримувача:
68262, Одеська область, Саратський район, 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: 04 вересня 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 по-
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дальшого 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 – 127564,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 127564,5 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 – 25512,9 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 Фонд 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 Фонд 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 Фонд 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
SWIFT: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091;
в ЄВРО
Одержувач: Регіональне відділення Фонд 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
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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/elektronnimajdanchiki-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 ФДМУ
по Одеській області. Адреса: 765012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, тел. (048) 731-50-28, телефон для довідок: (048) 731-40-43, (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 ФДМУ
по Одеській області від 01.08.2018 № 922 (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-2018-07-26-000029-3.
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/elektronnimajdanchiki-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 – будка сторожа літ. АР площею
3,9 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Назва об’єкта: окреме майно – будка сторожа літ. АР
площею 3,9 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова
Маршала, 26/1 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала,
26/1.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – будка
сторожа літ. АР площею 3,9 м2 розташована на огородженій території
ПАТ «Демітекс». Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття – з/б
плити; покрівля рулонна; підлога бетонна; інженерні комунікації – електропостачання; загальний стан – задовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець
визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 30.11.2009 № 28825433.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: об’єкт розташований в межах земельної ділянки площею
1921 м2, яка перебуває в користуванні ПАТ «Демітекс» на правах орен-
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ди. Цільове призначення – експлуатація та обслуговування окремих виробничих будівель. Окремо під об’єкт земельна ділянка не виділялась.
Кадастровий номер не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Публічне акціонерне товариство «Демітекс»,
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1. Постановою господарського
суду Полтавської області по справі № 917/50/13-г від 07.11.2013 визнано банкрутом ПАТ «Демітекс» та відкрито ліквідаційну процедуру.
Ліквідатором ПАТ «Демітекс» призначено арбітражного керуючого
Дуленка А. Г., тел/факс (05346) 2-34-69.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 3 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону;
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний
та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будка
сторожа літ. АР площею 3,9 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова
Маршала, 26/1 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 зі 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 – 5000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 250,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 250,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1. Покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого майна – будка сторожа літ. АР площею 3,9 м2 за адресою:
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1 зобов’язаний забезпечити
компенсацію коштів, сплачених за проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівліпродажу, в розмірі 1300,00 (одна тисяча триста грн 00 коп.) гривень в
місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
2. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
цями 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 Фонд державного майна України по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала,
26/1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий ПАТ «Демітекс» Дуленко А. Г., тел./факс (05346) 2-34-69.
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 ФДМУ по Полтавській області у розділі «Каталог об’єктів». http://www.spfu.gov.ua/ru/
regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 30.07.2018 № 462
(протокол № 1 від 30.07.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000064-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 50, 0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 25,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25,00 грн.
Аукціон буде проведено в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
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ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – вбиральня літ. R площею 4,1 м2
за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Назва об’єкта: окреме майно – вбиральня літ. R
площею 4,1 м2 за адресою: м. Полтава,
вул. Бірюзова Маршала, 26/1 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала,
26/1.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – вбиральня
літ. R площею 4,1 м2 розташована на огородженій території ПАТ «Демітекс». Стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні листи; підлога бетонна; інженерні комунікації відсутні; загальний стан – задовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець
визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 30.11.2009 № 28825225.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: об’єкт розташований в межах земельної ділянки площею
1921 м2, яка перебуває в користуванні ПАТ «Демітекс» на правах оренди. Цільове призначення – експлуатація та обслуговування окремих виробничих будівель. Окремо під об’єкт земельна ділянка не виділялась.
Кадастровий номер не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Публічне акціонерне товариство «Демітекс»,
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1. Постановою господарського
суду Полтавської області по справі №917/50/13-г від 07.11.2013 року
визнано банкрутом ПАТ «Демітекс» та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ПАТ «Демітекс» призначено арбітражного керуючого
Дуленка А. Г., тел/факс (05346) 2-34-69.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 3 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону;
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний
та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – вбиральня літ. R площею 4,1 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова
Маршала, 26/1 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 Кабі-
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нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, зі 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 – 4200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2100,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2100,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 420,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 210,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 210,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1. Покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого майна – вбиральня літ. R площею 4,1 м2 за адресою:
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1 зобов’язаний забезпечити
компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі
купівлі-продажу, в розмірі в розмірі 1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн.
00 коп.) гривень в місячний термін після підписання договору купівліпродажу об’єкта.
2. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для 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 Фонд державного майна України по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401, Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий ПАТ «Демітекс» Дуленко А. Г., тел./факс (05346) 2-34-69.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
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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 ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 30.07.2018 № 463
(протокол № 1 від 30.07.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000060-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 42,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 21,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 21,00 грн.
Аукціон буде проведено в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації соціально-культурного призначення –
їдальня-магазин за адресою: Полтавська обл., Глобинський
район, с. Новомосковське, вул. Весняна,13/2

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Назва об’єкта: їдальня-магазин (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, Глобинський район, с. Новомосковське, вул. Весняна,13/2.
Дані про об’єкт нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – їдальнямагазин розташована за адресою: Полтавська область, Глобинський
район, с. Новомосковське, вул. Весняна,13/2, в центральній частині
села. Фундамент стрічковий бетонний, стіни і перегородки цегляні,
перекриття – з/б; покрівля рулонна; підлога – бетонна, керамічна
плитка, мозаїчна; двері дерев’яні, вікна дерев’яні, внутрішнє опорядження – побілка, штукатурка, пофарбування, керамічна плитка;
зовнішнє опорядження – керамічна плитка; інженерні обладнання –
опалення – автономне; вентиляція – природня; водопровід – від міських мереж; каналізація – місцева; електропостачання – від зовнішніх
джерел постачання; газопостачання – від міських мереж; загальний
стан – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування – використання приміщення за призначенням.
Право власності зареєстровано 18.07.2017 № 1308046653206.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: розмір земельної ділянки – 0,0742 га, кадастровий номер
земельної ділянки: 5320610104:04:001:0022. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі –
03.07. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю
«Новомосковськ Агро», код ЄДРПОУ 33014041 за адресою: Полтавська
обл., м. Глобине, вул. Володимирівська, 144, тел. (05365) 27089.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 3 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
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ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону ;
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний
та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – їдальнімагазину за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2 здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432,
зі змінами.
Покупець об’єкта 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 – 67600,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 33800,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 33800,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6760,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3380,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3380,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1. Збереження профілю діяльності об’єкта державної власності –
соціально-культурного призначення їдальні – магазину за адресою:
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2 протягом 3 років з моменту укладення договору купівліпродажу.
2. Покупець об’єкта державної власності соціально-культурного
призначення – їдальні-магазину за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2 зобов’язаний
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки
об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 2431,00 (дві тисячі чотириста тридцять
одна грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання договорукупівлі продажу об’єкта.
3. При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
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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 Фонд державного майна України по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної
Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська область, Глобинський район, с. Новомосковське, вул. Весняна,13/2.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Товариство з обмеженою відповідальністю «Новомосковськ-Агро», директор підприємства Писанка
Олег Іванович, номер телефону (05365) 27089.
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 ФДМУ по Полтавській області, у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/
regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 30.07.2018
№ 464, протокол № 1 від 30.07.2018 засідання аукціонної комісії.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000015-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять)днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 676,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 338,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 338,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку: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.
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі
магазину, що розташована за адресою: Полтавська
область, м. Глобине, вул. Лобановського, 1/17

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, м. Глобине,
вул. Лобановського, 1/17.
Дані про об’єкт нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля магазину.
Фундамент стрічковий бутовий; стіни цегляні; перегородки цегляні;
перекриття залізобетонні; покрівля азбестоцементна; підлога – бетонна, керамічна плитка; вікна металеві; двері дерев’яні; внутрішнє
опорядження – штукатурка, пофарбування, побілка; зовнішнє опорядження – керамічна плитка; інженерне обладнання – опалення відсутнє; вентиляція природня; водопровід відсутній; каналізація відсутня;
електропостачання – від зовнішніх джерел постачання; газопостачання
відсутнє. Загальна площа – 84,2 м2. Рік побудови – 1982. Об’єкт розташований на відстані 4,3 км від центру міста, 3 км від автостанції, 2,3 км
від залізничної станції, 0,2 км від основних транспортних магістралей,
загальний стан – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець
визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 02.08.2017 № 1320022053206.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка площею 0,017 га, кадастровий номер земельної ділянки – 5320610100:50:007:0693. Цільове призначення – для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07. Категорія
земель – землі житлової та громадської забудови.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю «Новомосковськ Агро» (код ЄДРПОУ 33014041) за адресою:
39001, Полтавська область, м. Глобине, вул. Володимирівська,144,
тел. (05365) 27089.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 3 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону ;
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний
та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація нежитлової будівлі магазину, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Лобановського, 1/17, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432, зі змінами.
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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 – 63100,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31550,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31550,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6310,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3155,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3155,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1. Покупець об’єкта державної власності окремого майна – нежитлової будівлі магазину за адресою: Полтавська обл., м. Глобине,
вул. Лобановського, 1/17 зобов’язаний забезпечити компенсацію
коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на
рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу,
в розмірі 2431,00 (дві тисячі чотириста тридцять одна грн 00 коп.)
гривень в місячний термін після підписання договору купівлі – продажу об’єкта.
2. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства),її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для 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 Фонд державного майна України по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної
Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Лобановського, 1/17.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
ПІБ контактної особи на об’єкті: Товариство з обмеженою відповідальністю «Новомосковськ-Агро», директор підприємства Писанка
Олег Іванович, номер телефону (05365) 27089.
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 ФДМУ по Полтавській області, у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/
regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від
30.07.2018 № 465, протокол № 1 від 30.07.2018 засідання аукціонної
комісії.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000011-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять)днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 631,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 315,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 315,5 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку: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
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 – нежитлова
будівля – склад балонів літ.V-1 площею 23,5 м2
за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Назва об’єкта: нежитлова будівля – склад балонів літ.V-1
площею 23,5 м2 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала,
26/1.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – склад
балонів літ.V-1 площею 23,5 м2 розташована на огородженій території ПАТ «Демітекс». Фундамент бетонний, стіни і перегородки цегляні,
перекриття – з/б плити; покрівля залізна; підлога бетонна; інженерні
комунікації відсутні; загальний стан – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець
визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 30.11.2009 № 28825643.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: об’єкт розташований в межах земельної ділянки площею
1921 м2, яка перебуває в користуванні ПАТ «Демітекс» на правах оренди. Цільове призначення – експлуатація та обслуговування окремих виробничих будівель. Окремо під об’єкт земельна ділянка не виділялась.
Кадастровий номер не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Публічне акціонерне товариство «Демітекс»,
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1. Постановою господарського
суду Полтавської області по справі № 917/50/13-г від 07.11.2013 визнано банкрутом ПАТ «Демітекс» та відкрито ліквідаційну процедуру.
Ліквідатором ПАТ «Демітекс» призначено арбітражного керуючого
Дуленка А. Г. тел./факс (05346) 2-34-69.

6 серпня 2018 року

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 3 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний
та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до
ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація нежитлової будівлі – склад балонів літ.V-1 площею
23,5 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 18894,00 грн
аукціону із зниженням стартової ціни – 9447,00 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9447,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1889,4 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 944,7 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 944,7 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1. Покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі – склад балонів літ.V-1
площею 23,5 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1
зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації,
зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 1588,00 (одна тисяча
п’ятсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.) гривень в місячний термін після
підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
2. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, вікритих 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
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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 Фонд державного майна України по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий ПАТ «Демітекс» Дуленко А. Г., тел./факс (05346) 2-34-69.
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 ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 30.07.2018 № 461
(протокол № 1 від 30.07.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000059-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 188, 94 грн;
аукціону аукціону із зниженням стартової ціни – 94,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 94,47 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку: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.

20

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області
про проведення аукціону для продажу об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
90-квартирного житлового будинку

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва – 90-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська область, 48301.
Дані про будівлі: окремо стояча не завершена будівництвом будівля 90-квартирного житлового будинку, що складається з двох
блоків: один блок на 30 квартир і другий на 60 квартир (поділений на
дві секції), які являють собою п’ятиповерхові житлові будинки, розташовані в межах території населеного пункту в його периферійній
частині в зоні житлової забудови. Вхід до будівлі забезпечується з
фронтального та дворового фасадів. Усього в будівлі наявні 4 входи.
Під всією будівлею влаштовано підвальні приміщення, входи до яких
знаходяться в торцях будинку. Наявні окремі входи, що забезпечує
автономність блоків. Комунікації в будівлі – відсутні. Загальна площа
об’єкта – 4671,5 м2.
Дані про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації:
кадастровий номер: 6124210100:03:001:0895, площа земельної ділянки 0,5 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку, власник: Монастирська районна державна адміністрація (код ЄДРПОУ 21135307), правокористувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області (код ЄДРПОУ
14037372). Обтяження на земельну ділянку відсутні
Інформація про балансоутримувача: Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації
(код ЄДРПОУ 4014074).
Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, 46021, тел. (0352) 52-20-93.
Рівень будівельної готовності: 38%.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 вересня 2018 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432 (із внесеними змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – 90-квартирного
житлового будинку за адресою: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська,
Тернопільська область, що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 4014074), здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(із внесеними змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
ПДВ):
аукціону з умовами – 764 790,00 (сімсот шістдесят чотири тисячі
сімсот дев’яносто) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 382 395,00 (триста вісімдесят дві тисячі триста дев’яносто п’ять) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 382395,00 (триста вісімдесят
дві тисячі триста дев’яносто п’ять) грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів продажу (без ПДВ):
аукціону з умовами – 76 479,00 (сімдесят шість тисяч чотириста
сімдесят дев’ять) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни –38 239,50 (тридцять вісім
тисяч двісті тридцять дев’ять) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 38 239,50 (тридцять вісім тисяч
двісті тридцять дев’ять) грн;
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 (сімсот сорок чотири) грн.
Додаткові умови продажу:
завершити будівництво об’єкта приватизації та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення протягом п’яти
років з моменту переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;
забезпечити вимоги природоохоронного законодавства під час
завершення будівництва та введення в експлуатацію об’єкта приватизації;
оплатити послуги з проведення оцінки об’єкта в процесі приватизації в сумі 8000 (вісім тисяч) грн без ПДВ (Договір № 40 від 23.04.2018
про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації).
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Рахунок № 37313019011911 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00
за місцезнаходженням об’єкта: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська,
Тернопільська область.
ПІБ контактної особи: Кузяк Віктор Степанович,(0352-52-20-93).
Найменування організатора аукціону Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, телефони для довідок: (0352) 25-04-87, 52-73-77,
час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (у
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 16.00), контактна особа Капелусь Тетяна Іванівна, тел. (0352-25-04-87), email: ternopil@spfu.gov.ua;
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternop
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення від
30.07.2018 № 00429.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000013-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 7647,90 (сім тисяч шістсот сорок сім) грн;
аукціон із зниженням стартової ціни –3823,95 (три тисячі вісімсот
двадцять три) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3823,95 (три тисячі вісімсот
двадцять три) грн.
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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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області про
проведення аукціону для продажу об’єкта малої приватизації –
будинку банку загальною площею 388,7 м2 (літера А), убиральні
загальною площею 2,6 м2 (літера У)

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: будинок банку
загальною площею 388,7 м2 (літера А), убиральня загальною
площею 2,6 м2 (літера У).
Місцезнаходження: вул. Чортківська (вул. Галана), 10, м. Копичинці,
Гусятинський район, Тернопільська обл., 48201.
Дані про будівлі: будинок банку є одноповерховою окремо розташованою будівлею з підвальним приміщенням під літерою «А», ІІІ
групи капітальності, загальною площею 388,7 м2 (1-й поверх – площею 228,4 м2 та підвал площею 160,3 м2). Убиральня загальною площею 2,6 м2 (літера У). Об’єкти розташовані в центральній частини
м. Копичинці.
Функціональне використання будівлі та умови користування: для
розміщення офіса, закладів торгівлі.
Дані про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка у встановленому порядку під об’єктом приватизації не виділена.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди щодо об’єкта або його частини не укладались.
Інформація про балансоутримувача: Гусятинська районна державна
адміністрація Тернопільської області (код ЄДРПОУ 04058321).
Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: пров. Героїв
Майдану, 1, смт Гусятин Тернопільська область, 48201, тел. (03557-212-78), 38050-522-27-40.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 вересня 2018 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432 (із внесеними змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будинку банку загальною площею 388,7 м2 (літера
А), убиральні загальною площею 2,6 м2 (літера У), що перебувають на
балансі Гусятинської районної державної адміністрації Тернопільської
області (код ЄДРПОУ 04058321), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(із внесеними змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 235 410,00 (двісті тридцять п’ять тисяч чотириста десять) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 117 705,00 (сто сімнадцять
тисяч сімсот п’ять) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 117 705,00 (сто сімнадцять
тисяч сімсот п’ять)грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
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Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів продажу:
аукціону з умовами – 23 541,00 (двадцять три тисячі п’ятсот сорок одна) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 770,50 (одинадцять тисяч
сімсот сімдесят) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 770,50 (одинадцять тисяч
сімсот сімдесят) грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 (сімсот сорок чотири)
грн.
Додаткові умови продажу: оплатити послуги з проведення оцінки майна в процесі приватизації в сумі 5300 (п’ять тисяч триста) грн
без ПДВ (Договір № 39 від 20.04.2018 про надання послуг з оцінки
об’єкта приватизації).
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Рахунок № 37313019011911 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00
за місцезнаходженням об’єкта: вул. Чортківська (вул. Галана), 10,
м. Копичинці, Гусятинський район, Тернопільська обл.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Назаркевич Надія Володимирівна,
050522-27-40.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, телефони для довідок: (0352)-25-04-87, 152-73-77,
час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (у
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 16.00), контактна особа Капелусь Тетяна Іванівна, тел. (0352-25-04-87). email: ternopil@spfu.gov.
ua; http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternop
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення від
30.07.2018 № 00427.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000033-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 354,1 (дві тисячі триста п’ятдесят чотири)
грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1177,05 (одна тисяча сто
сімдесят сім) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1177,05 (одна тисяча сто
сімдесят сім) 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – нежитлової будівлі адмінбудинку загальною
площею 145,4 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
адмінбудинку загальною площею 145,4 м2.
Місцезнаходження: вул. Грушевського, 39, смт Микулинці, Теребовлянський район, Тернопільська область, 48120.
Дані про будівлю: нежитлова будівля адмінбудинку одноповерхова,
цегляна будівля загальною площею 145,4 м2, ІІІ групи капітальності.
Будівля знаходиться в центральній частині селища, поруч розміщена
зупинка громадського транспорту. З обох боків об’єкта прибудовані
житлові та комерційні будівлі.
Функціональне використання будівлі та умови користування: для
розміщення офіса, закладу торгівлі;
Дані про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом приватизації у встановленому
порядку не виділена.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди щодо об’єкта або його частини не укладались.
Інформація про балансоутримувача: Теребовлянська районна державна адміністрація (код ЄДРПОУ 04058278).
Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: вул. Князя Василька, 104а, м. Теребовля, Тернопільська область, 48100,
тел. (03551-2-12-78).
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 вересня 2018 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (із внесеними змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація нежитлової будівлі адмінбудинку загальною площею
145,4 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із внесеними
змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
ПДВ):
аукціону з умовами – 177 560,00 (сто сімдесят сім тисяч п’ятсот
шістдесят) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 88 780,00 (вісімдесят вісім
тисяч сімсот вісімдесят) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 88 780,00 (вісімдесят вісім
тисяч сімсот вісімдесят) грн;
Розмір гарантійного внеску для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 17 756,00 (сімнадцять тисяч сімсот п’ятдесят
шість) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 878 (вісім тисяч вісімсот
сімдесят вісім) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 878 (вісім тисяч вісімсот
сімдесят вісім) грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 (сімсот сорок чотири)
грн. без ПДВ.
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Додаткові умови продажу: оплатити послуги з проведення оцінки
майна в процесі приватизації в сумі 4000 грн без ПДВ (Договір № 56 від
26.06.2018 про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації).
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Рахунок № 37313019011911 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00
за місцезнаходженням об’єкта: вул. Грушевського, 39, смт Микулинці,
Теребовлянський район, Тернопільська область.
ПІБ контактної особи: Ониськів Оксана Григорівна, 38098700-58-42.
Найменування організатора аукціону Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, телефони для довідок: (0352) 25-04-87, 52-73-77,
час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00
(у п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 16.00), контактна особа Капелусь Тетяна Іванівна, тел. (0352-25-0487), email: ternopil@spfu.gov.
ua; http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternop
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення від
30.07.2018 № 00428.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000080-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 775,60 (одна тисяча сімсот сімдесят п’ять)
грн;
аукціону із зниженням стартової ціни –887,80 (вісімсот вісімдесят
сім) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 887,80 (вісімсот вісімдесят
сім) 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області
про проведення аукціону для продажу об’єкта
малої приватизації – нежитлової будівлі (гараж)
загальною площею забудови 117,6 м2 (літера «Д»)

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
(гараж) загальною площею забудови 117,6 м2 (літера «Д»).
Місцезнаходження: вул. Наливайка, 4д, м. Теребовля, Тернопільська область, 48100.

6 серпня 2018 року

Дані про будівлю: нежитлова будівля (гараж) є одноповерховою
окремо розташованою будівлею ІІ групи капітальності площею забудови 117,6 м2, в якій знаходяться 4 гаражі загальною внутрішньою
площею 88,4 м2: гараж (І)- площа 25,3 м2; гараж (ІІ) – площа 21,2 м2;
гараж (ІІІ) – площа 21,7 м2; гараж (ІV) – площа 20,2 м2. Зовнішні стіни та
перегородки цегляні. Інженерні мережі відсутні. Об’єкт розташований
в центральній частині міста.
Функціональне використання будівлі та умови користування: для
зберігання автотранспортних засобів.
Дані про земельну, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка площею 0,0697 га, надана на праві постійного користування Головному управлінню статистики у Тернопільській області,
кадастровий номер земельної ділянки – 6125010100:03:003:0712.
Цільове призначення земельної ділянки – землі громадського призначення (державного управління та місцевого самоврядування).
Обтяження відсутні.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини не укладались.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики
у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 02362374).
Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: вул. Над
Ставом, 10, м. Тернопіль, 46001. тел. (0352-52-50-31)
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 вересня 2018 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (із внесеними
змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація нежитлової будівлі (гаража) загальною площею забудови 117,6 м2 (літера «Д»), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській 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 додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (із внесеними змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
ПДВ):
аукціону з умовами – 94424,00 грн (дев’яносто чотири тисячі чотириста двадцять чотири) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 47212,00 грн (сорок сім тисяч двісті дванадцять) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 47212,00 грн (сорок сім тисяч
двісті дванадцять) грн;
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів продажу:
аукціону з умовами – 9442,40 грн (дев’ять тисяч чотириста сорок
дві) грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 4721,20 грн (чотири тисячі
сімсот двадцять одна) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4721,20 грн (чотири тисячі
сімсот двадцять) грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн (сімсот сорок чотири грн 60 коп.).
Додаткові умови продажу: оплатити послуги з проведення оцінки об’єкта в процесі приватизації в сумі 4500 (чотири тисячі п’ятсот)
грн без ПДВ (Договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації № 34 від 21.03.2018 та додаткова Угода № 1 від 16.04.2018 до
Договору).
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4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Рахунок № 37313019011911 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00
за місцезнаходженням об’єкта: вул. Наливайка, 4д, м. Теребовля,
Тернопільська область.
ПІБ контактної особи: Гнецько Наталія Михайлівна,
380965890803.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, телефони для довідок: (0352) 25-04-87, 52-73-77,
час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (у
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 16.00), контактна особа Капелусь Тетяна Іванівна, тел. (0352-25-04-87), email: ternopil@spfu.gov.ua;
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternop.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення від
30.07.2018 № 00425.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000088-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 944,24 (дев’ятсот сорок чотири) грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 472,12 (чотириста сімдесят
дві) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 472,12 (чотириста сімдесят
дві) 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

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.
 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.
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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, у тому числі: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415 од. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються на
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 10 вересня
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, затвердженим 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, 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. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 196400 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 98200 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 98200грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 19640 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9820 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9820 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця
після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою
(у разі її нарахування) (Закон України «Про приватизацію державного
і комунального майна»).
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»).
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
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 36 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
6. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві
(Кодекс законів про працю України).
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у
договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни
продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням
збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу (Закон України «Про приватизацію державного
і комунального майна»).
8. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні
контролю за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до
покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової
перевірки (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
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 України, м.Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внесків 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 евро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60.
Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чернівці, Л.
Кобилиці, 21-а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernivtsi.html.
Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок:
(0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 30.07.2018
№ 232 «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.
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Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (1964 грн) стартової ціни об’єкта приватизації
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (982 грн) стартової ціни
об’єкта приватизації.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1% (982 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/elektronnimajdanchiki-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.
 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 10 вересня
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, зі 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, 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
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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;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2633,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2633,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –526,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 263,3 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 263,3 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця
після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою
(у разі її нарахування) (Закон України «Про приватизацію державного
і комунального майна»).
3. Завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання
договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом.
5. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого
майна) в установленому законодавством порядку протягом року після
набуття права власності на об’єкт (Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення
необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов
договору (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу
виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження
для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не
виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
8. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на
рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу,
в сумі 5400,00 грн (договір від 16.04.2018 № 644/25).
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 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.
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Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та евро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-8660. 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, 21-а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/chernivtsi.html.
Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок:
(0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 30.07.2018
№ 235 «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 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/elektronnimajdanchiki-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 ТП-233 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.
 Назва об’єкта: об’єкт окремого майна –
зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна
лінія на напругу 10 кВ 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 прокладки – 1981 р. придатна до експлуатації.
Кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350
м, прокладена під землею, марка кабелю ААШВ-10, переріз 3х120, дата
прокладки – 1981 р., придатна до експлуатації.
Балансоутримувач: відсутній, перебуває на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт» (код ЄДРПОУ 01553876) вул. Коломий-
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ська, 9В, м. Чернівці, директор – Кузьмінов В. М, тел. 0372-52-90-41,
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 10 вересня
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, зі 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, 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. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 64041,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 32020,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 32020,50 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6404,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3202,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3202,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця
після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою
(у разі її нарахування) (Закон України «Про приватизацію державного
і комунального майна»).
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом.
4. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні
контролю за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до
покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової
перевірки (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
5. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у
договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни
продажу виключно за погодженням з продавцем, із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу (Закон України «Про приватизацію державного
і комунального майна»).
6. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на
рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу,
в сумі 6500,00 грн (договір від 12.07.2018 № 657).
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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 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 евро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-8660. 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, 21-а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/chernivtsi.html.
Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок:
(0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 30.07.2018
№ 236 «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 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 % (320,2 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (320,2 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
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.
 Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
двоквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: провулок Буковинський, 2, смт Кострижівка Заставнівського р-ну,Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний житловий будинок являє 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 10 вересня
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, зі 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, 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. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 5836,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2918,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2918,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 583,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 291,8 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 291,8 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця
після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою
(у разі її нарахування) (Закон України «Про приватизацію державного
і комунального майна»).
3. Завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання
договору купівлі-продажу об’єкта.
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4. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом.
5. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого
майна) в установленому законодавством порядку протягом року після
набуття права власності на об’єкт (Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати
продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору (Закон України «Про приватизацію
державного і комунального майна»).
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у
договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни
продажу виключно за погодженням з продавцем, із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу (Закон України «Про приватизацію державного
і комунального майна»).
8. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на
рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу,
в сумі 5400,00 грн (договір від 16.04.2018 № 645/26).
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 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 евро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-8660. 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, 21-а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/chernivtsi.html.
Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок:
(0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 30.07.2018
№ 234 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000107-1.
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 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/elektronnimajdanchiki-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.
 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. 43335. Жодної статистичної та фінансової звітності
підприємство протягом 2015 – 2017 років 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 152,30 м2 у незадовільному
технічному стані (фіз. знос: 57 %), сарай (літ. Б) загальною площею
14,20 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.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 вересня
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, зі 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, зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
від 18.07.2018 № 579.
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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 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 86579 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 86579 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17315,8 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8657,9 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8657,9 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця
після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою
(у разі її нарахування) (Закон України «Про приватизацію державного
і комунального майна»).
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом.
4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого
майна) в установленому законодавством порядку протягом року після
набуття права власності на об’єкт (Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).
5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні
контролю за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до
покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової
перевірки (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у
договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни
продажу виключно за погодженням з продавцем, із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу (Закон України «Про приватизацію державного
і комунального майна»).
7. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на
рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу,
в сумі 14500,00 грн (договір від 11.06.2018 № 653/40).
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 України, м.Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ 21432643.
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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 евро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» №25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-8660. 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, 21-а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernivtsi.html.
Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок:
(0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 30.07.2018
№ 233 «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 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – державного пакета акцій розміром 51,1990 %
статутного капіталу приватного акціонерного товариства
«РІТМ»

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Повне найменування товариства: Приватне акціонерне
товариство «РІТМ» (далі – ПрАТ «РІТМ»).
Місцезнаходження товариства: 03680, м. Київ, вул. Панаса Любченка (Загородня), 15.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 36376078.
Розмір статутного капіталу товариства: 5 606 700 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 2870575 штук,
що становить 51,1990 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.06.2018 –
4 особи.
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Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Основна номенклатура – надання в оренду й експлуатацію власного
чи орендованого нерухомого майна.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції станом:
за 2017 рік – 652 тис. грн.
за І півріччя 2018 р. – 358 тис. грн.
Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): частина площ 5-поверхового адміністративного будинку у розмірі 395,5 м2, у тому числі:
1-й поверх (частина) – 278,3 м2,
3-й поверх (частина) – 117,2 м2.
Функціональне використання – здійснення господарської діяльності.
Право власності не оформлено.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 79:054:008) для
обслуговування 5-поверхової адміністративної будівлі становить
3363,12 м2 за адресою м. Київ, вул. Панаса Любченка (Загородня), 15
і перебуває у спільному користуванні. Частина цієї земельної ділянки
у розмірі 385,94 м2 (0,0385 га) належить ПрАТ «РІТМ» і перебуває у
постійному користуванні без виділення у натурі. Право власності не
оформлено.
Основні показники господарської діяльності ПрАТ «РІТМ»
за останні три роки та останній звітний період
За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р. За I квартал 2018 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн

506

567

652

358

Дебіторська заборгованість, тис. грн

184

33

34

21

Кредиторська , тис. грн

34

55

53

42

Рентабельність, %

246,8

210,8

222,6

231,0

Вартість активів, тис. грн

3558

3388

3234

3088

Вартість власного капіталу, тис. грн

3554

3333

3181

3046

Величина чистого прибутку, тис. грн

-741

-221

-152

-135

Фінансово-господарський стан ПрАТ «РІТМ»
Значення показника
№
Назва показника
з/п
За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р. I півріччя 2018 р.
1 Середньооблікова чисельність пра4
4
4
4
цівників, осіб
2 Первісна вартість основних фондів,
7640
7654
7654
7659
тис. грн
3 Залишкова вартість основних фон2285
2145
1993
1917
дів, тис. грн
4 Знос основних фондів, %
70
72
74
75
5 Чистий прибуток, тис. грн
-741
-221
-152
-135
6 Прострочена заборгованість з ви0
0
0
0
плати заробітної плати, тис. грн
7 Прострочена заборгованість перед
0
0
0
0
бюджетом, тис. грн
8 Прострочена заборгованість зі
0
0
0
0
страхування, тис. грн

Заборгованість відсутня.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про
сплату екологічних зборів та платежів: немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «РІТМ» у кількості 2870575 штук акцій, що становить 51,1990 % статутного капіталу
товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

6 серпня 2018 року

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «РІТМ» має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків
голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або
структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист
економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 2 870 575 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 435 287,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 435 287,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 287 057,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 143528,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 143 528,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «РІТМ» у кількості 2870575
штук акцій, що становить 51,1990 % статутного капіталу товариства,
(далі – покупець) зобов’язаний забезпечити:
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів України про працю
або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів України про
працю) протягом шести місяців від дати переходу права власності на
державний пакет акцій ПрАТ «РІТМ».
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву
Рахунок № 37184000014093 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Рахунок № 37316080114093 (для перерахування гарантійного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 03680, м. Київ, вул. Панаса Любченка
(Загородня), 15.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ПрАТ «РІТМ» Манзенко В. О., тел. 529-71-37.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kyiv.html.
Телефони для довідок (044) 281-00-35, 281-00-34.
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 м. Києву від 27.07.2018 № 1080.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000047-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
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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 – 28 705,75 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14 352,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 14 352,88 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про проведення продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій
розміром 12,6475 % статутного капіталу приватного
акціонерного товариства «Науково-технічний
випробувальний центр «Спектр-Т»

1. Інформація про об’єкт приватизації.
 Повне найменування товариства: приватне акціонерне
товариство «Науково-технічний випробувальний центр
«Спектр-Т» (далі – ПрАТ «НТВЦ «Спектр-Т»).
Місцезнаходження товариства: 04050, м. Київ, вул. Мельникова,
2/10.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14310661.
Розмір статутного капіталу товариства: 122000,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 61720 штук, що
становить 12,6475 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.05.2018 –
6 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.20 – Технічні випробування та дослідження.
Основна номенклатура – інформація про обсяги виробництва
та реалізації основних видів продукції станом:
за 2017 рік – 339 тис. грн;
за І кв. 2018 р. – 45 тис. грн.
Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): частина площ 3-поверхового адміністративного будинку
у розмірі 357 м2, перебувають в оперативній оренді, у тому числі:
1-й поверх (частина) – 301 м2,
3-й поверх (частина) – 56 м2.
Функціональне використання – здійснення господарської діяльності.
Право власності не оформлено.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання – відсутні.
Основні показники господарської діяльності ПрАТ «НТВЦ
«Спектр-Т» за останні три роки та останній звітний період
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська , тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн

За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р. За I квартал 2018 р.
693
667
339
45
360
73
40
–
197
100
160
195
142,0
151,9
154,0
97,8
786
542
404
347
574
439
244
152
3
-133
-193
-92

Фінансово-господарський стан ПрАТ «НТВЦ «Спектр-Т»
Значення показника
№
Назва показника
з/п
За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р. I квартал 2018 р.
1 Середньооблікова чисельність праців10
10
6
6
ників, осіб
2 Первісна вартість основних фондів,
3308
3336
3351
3351
тис. грн
3 Залишкова вартість основних фондів,
387
367
335
323
тис. грн
4 Знос основних фондів, %
88,3
89,0
90,0
90,4
5 Чистий прибуток, тис. грн
3
-133
-193
-92
6 Прострочена заборгованість з виплати
0
0
0
0
заробітної плати, тис. грн
7 Прострочена заборгованість перед бю0
0
0
0
джетом, тис. грн
8 Прострочена заборгованість зі страху0
0
0
0
вання, тис. грн

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про
сплату екологічних зборів та платежів: немає.
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в
електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в
електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ
«НТВЦ «Спектр-Т» у кількості 61720 штук акцій, що
становить 12,6475 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «НТВЦ
«Спектр-Т» має відповідати вимогам, передбаченим
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального
майна» у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного
комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25
або 50 відсотків голосів у вищому органі управління
відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або
структурного підрозділу суб’єкта господарювання
(далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання
та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист
економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 15430,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7715,00
грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7715,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1543,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 771,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 771,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «НТВЦ
«Спектр-Т» у кількості 61720 штук акцій, що становить
12,6475 % статутного капіталу товариства, (далі – покупець) зобов’язаний забезпечити:
недопущення звільнення працівників товариства
з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу
(за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини
першої статті 40 Кодексу законів України про працю
або вчинення працівником дій, за які передбачено
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів України про працю) протягом шести місяців від дати переходу права власності
на державний пакет акцій ПрАТ «НТВЦ «Спектр-Т».
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
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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 м. Києву
Рахунок: № 37184000014093 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Рахунок: № 37316080114093 (для перерахування гарантійного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825.
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:
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10.
ПІБ контактної особи на об’єкті. директор ПрАТ
«НТВЦ «Спектр-Т» Васильєв В. Л., тел. 481-36-94.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
м.Києву, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/kyiv.html.
Телефони для довідок (044) 281-00-34,
281-00-35.
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 від 27.07.2018 № 1078.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000040-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 154,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 77,15
грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 77,15 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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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ
по Закарпатській області

В інформаційному повідомленні про проведення першого електронного аукціону з продажу
об’єкта державної власності малої приватизації
– незавершеного будівництва 40-квартирного житлового будинку (Закарпатська область, Мукачівський
р-н, смт Кольчино, вул. Фрідяшівська, балансоутримувач об’єкта:відсутній), опублікованому в Спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» від 01.08.2018 на стор. 27, у пункті
2. Дата та час проведення аукціону слід читати:
«аукціон в електронній формі буде проведено
28 серпня 2018 року», далі за текстом.
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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

