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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТОР
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

22 ñåðïíÿ 2018 ð.
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації окремого майна – будівлі
лазні загальною площею 89,4 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «ім. 1-го Травня»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: будівля лазні загальною
площею 89,4 м2, що не увійшла до статутного
капіталу СВАТ «ім. 1-го Травня».
Місцезнаходження об’єкта: 22330, Вінницька обл.,
Літинський р-н, с. Осолинка, вул. Шевченка, 1Б.
Найменування зберігача: Осолинська сільська
рада.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04326448.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача:
22330, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Осолинка,
вул. Шевченка, 1, контактна особа сільський голова
Осолинської сільської ради Драчук Раїса Миколаївна,
тел. (04347) 3-67-66.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні
загальною площею 89,4 м2, 1970 року забудови, за призначенням не використовується та не експлуатується.
Право державної власності зареєстровано 15.02.2018,
номер запису 24918323.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,0800 га, розташована за адресою:
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Осолинка, вул. Шевченка, 1Б; категорія земель – землі громадського призначення. Структурні елементи кадастрового номера:
0522485800:03:000:. Обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані. Право власності не
зареєстровано.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 вересня
2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в
електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні загальною площею
89,4 м 2 здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-

ня додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432.
Покупець будівлі лазні загальною площею 89,4 м2
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 11 890,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 945,00
грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 945,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в
розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 189,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 594,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 594,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Вінницькій області витрати на
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в
сумі 2 970,00 грн в місячний строк з дати нотаріального
посвідчення договору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її
місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює
перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
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Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Осолинка, вул. Шевченка, 1Б.
ПІБ контактної особи на об’єкті: сільський голова Осолинської сільської ради Драчук Раїса Миколаївна, тел. (04347) 3-67-66.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 15.08.2018
№ 1012.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000227-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 118,90 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 59,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 59,45 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі колишньої
пошти площею 40,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Кам’яногірський цукровий завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: будівля колишньої пошти площею 40,7 м2,
що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Кам’яногірський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 22752, Вінницька обл., Іллінецький р-н,
с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 1.
Балансоутримувач (найменування, його місцезнаходження, контактні дані): інформація відсутня.
Відомості про об’єкт: будівля колишньої пошти площею 40,7 м2, 1902
року побудови, не експлуатується та не використовується за призначенням. Право державної власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,1 га, розташована
за адресою: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 1; категорія земель – землі громадської та житлової забудови; цільове призначення – не визначене. Обмеження у використанні
земельної ділянки не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 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.

2

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі колишньої пошти площею 40,7 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432.
Покупець будівлі колишньої пошти площею 40,7 м2 має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 6 309,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 154,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 154,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 630,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 315,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 315,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації в сумі 2 970,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Він ницька обл., Іллінецький р-н,
с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 1.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
ПІБ контактної особи на об’єкті: провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна РВ ФДМУ по Вінницькій області Лукашук
Вікторія Василівна, тел. (0432) 67-27-46.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок: тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 15.08.2018
№ 1013.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000236-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 63,09 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 31,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31,55 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації окремого майна – будівлі магазину літ. «А» з
прибудовою літ. «а» та ґанком загальною площею 66,7 м2, що не
увійшла до статутного капіталу САТ «Самгородоцьке»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» з прибудовою
літ. «а» та ґанком загальною площею 66,7 м2, що не увійшла
до статутного капіталу САТ «Самгородоцьке».
Місцезнаходження об’єкта: 22163, Вінницька обл., Козятинський
р-н, с. Коритувата, вул. Садова, 59б.
Балансоутримувач (найменування його місцезнаходження, контактні
дані): інформація відсутя.
Відомості про об’єкт: будівля магазину літ. А з прибудовою літ. «а»
та ґанком загальною площею 66,7 м2, 1960 року побудови, не експлуатується та не використовується за призначенням. Право державної
власності зареєстровано 25.01.2018, номер запису 24618808.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,1 га, розташована за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Коритувата,
вул. Садова, 59б; категорія земель – землі громадської та житлової
забудови; цільове призначення – не визначене. Обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані. Право власності не
зареєстровано.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та
ґанком загальною площею 66,7 м2 здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432.
Покупець будівлі магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком
загальною площею 66,7 м2 має відповідати вимогам, передбаченим у
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статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 5 069,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 534,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 534,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 506,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 253,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 253,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації в сумі 2 950,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Коритувата, вул. Садова, 59б.
ПІБ контактної особи на об’єкті: провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна РВ ФДМУ по Вінницькій області Лукашук
Вікторія Василівна тел. (0432) 67-27-46.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 15.08.2018
№ 1014.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000241-3.

3

ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 50,69 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 25,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25,35 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/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі лазні
літ. А загальною площею 173,5 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: будівля лазні літ. А
загальною площею 173,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 22312, Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Шевченка, вул. Незалежності, 145.
Найменування зберігача: Шевченківська сільська рада.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 4226514.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 22312, Вінницька
обл., Літинський р-н, с. Шевченка, вул. Шкільна, 1, контактна особа
сільський голова Шевченківської сільської ради Агакіна Людмила Анатоліївна, тел. (04347) 3-43-32.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ. А загальною
площею 173,5 м2, 1975 року забудови, за призначенням не використовується та не експлуатується. Право державної власності зареєстровано
15.02.2018, номер запису 24916085.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га, розташована
за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Шевченка, вул. Незалежності, 145; категорія земель – землі сільськогосподарського призначення; угіддя під господарськими будівлями і дворами.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні загальною площею 173,5 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 будівлі лазні загальною площею 173,5 м2 має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 12 858,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 429,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 429,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 285,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 642,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 642,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки
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об’єкта приватизації в сумі 2 950,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 22312, Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Шевченка, вул. Незалежності, 145.
ПІБ контактної особи на об’єкті: сільський голова Шевченківської
сільської ради Агакіна Людмила Анатоліївна, тел. (04347) 3-43-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 15.08.2018
№ 1011.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000209-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 128,58 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 64,29 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 64,29 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації,
окремого майна – будівлі побутового корпусу АТЦ з верандою
загальною площею 191,2 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Соболівський цукровий завод», яка розташована
за адресою: 23820, Вінницька обл., Теплицький район,
с. Соболівка, пров. Центральний, 7г та перебуває
на зберіганні ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля побутового
корпусу АТЦ з верандою загальною площею 191,2 м2,
що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Соболівський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 23820, Вінницька обл., Теплицький район, с. Соболівка, пров. Центральний, 7г.
Найменування зберігача: ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 37165945.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 03143, м. Київ,
вул. Метрологічна, 42, секція 42/2, контактна особа: Дубовенко Лілія
Вікторівна, директор ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД», тел. (044)503-26-87.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля побутового корпусу АТЦ з верандою загальною площею 191,2 м2, 1992 року побудови. Перебуває в оренді, договір від 02.11.2015 №357-ГТ, орендар:
ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД», орендована площа 191,2 м2, розмір місячної
орендної плати 2015,37 грн, строк дії договору оренди до 02.10.2018
включно. Технічний стан будівлі задовільний. Право власності зареєстроване 20.06.2018, номер запису 26778684.
Відомості про земельну ділянку на якій розташований об’єкт: земельна ділянка площею 0,0709 га розташована в межах населеного
пункту с. Соболівка Теплицького району Вінницької області по провулку
Цегельному, 7г, цільове призначення 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 0523786400:03:000:0623.
На частину земельної ділянки площею 0,0115 га встановлено обмеження у використанні земельної ділянки 01.05 – охоронна зона навколо
(вздовж) об’єкта енергетичної системи). Право власності в Державному
земельному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі побутового корпусу АТЦ з верандою загальною площею 191,2 м2 за адресою: 23820, Вінницька обл., Теплицький
район, с. Соболівка, пров. Центральний, 7г здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами –130781,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 65390,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 65390,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13078,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6539,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6539,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації в сумі 3150,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація.
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Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к.27,
з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65. Контактна особа
організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації державного
майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області від 15.08.2018 № 1010 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000098-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 1307,81 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 653,91 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 653,91 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації,
окремого майна – одноповерхової будівлі лазні загальною
площею 146,3 м2 за адресою: 22015, Вінницька обл.,
Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: одноповерхова будівля
лазні загальною площею 146,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 22015, Вінницька обл., Хмільницький
р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16.
Найменування зберігача: Жданівська сільська рада.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 04331633.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 22050, Вінницька обл.,
Хмільницький р-н, с. Жданівка, вул. З. Космодем’янської, 8, контактна
особа: Ядвіжина Станіслава Зігмундівна, голова Жданівської сільської
ради тел. (04338) 3-95-42.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 146,3 м2, 1961 року побудови не експлуатується,
за призначенням не використовується. Право державної власності не
зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,0350 га, розташована в
центральній частині населеного пункту с. Качанівка по вул. Кошового, 16.
Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення. Цільове
призначення: 01.13 для іншого сільськогосподарського призначення.
Кадастрове зонування 0524882700:01:000:0824. Обмеження щодо використання земельної ділянки не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 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 одноповерхової будівлі лазні загальною площею
146,3 м2, розташованої за адресою: 22015, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16 здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 18141,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9070,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9070,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1814,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 907,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 907,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації в сумі 2790,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

6

Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27,
з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65. Контактна особа,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Войтова
Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної пошти:
vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області від 15.08.2018 №1009 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення
об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000218-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 181,41 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 90,71 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 90,71 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації,
окремого майна – будівля лазні площею 210,4 м2, що не увійшла
до статутного капіталу КСП «Ладижинське», розташована
за адресою: 24325, Вінницька обл., м. Ладижин,
с. Лукашівка, вул. Першотравнева, 56А
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні
площею 210,4 м2, що не увійшла до статутного
капіталу КСП «Ладижинське».
Місцезнаходження об’єкта: 24325, Вінницька обл., м. Ладижин,
с. Лукашівка, вул. Першотравнева, 56А.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Відомості про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 210,4 м2, 1985 року побудови, не експлуатується,
за призначенням не використовується. Право державної власності зареєстроване 21.10.2016, номер запису 17853135.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,15 га, розташована
за адресою: 24325, Вінницька обл., м. Ладижин, с. Лукашівка, вул. Першотравнева, 56А. Категорія земель: землі житлової та громадської
забудови. Цільове призначення: 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Кадастрове зонування
0510690002:10:001. Обмеження щодо використання земельної ділянки
не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні площею 210,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Ладижинське», яка розташована за адресою:
24325, Вінницька обл., м. Ладижин, с. Лукашівка, вул. Першотравнева,
56А здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 50706,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 25353,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25353,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5070,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2535,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2535,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації в сумі 3050,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
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Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27,
з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65. Контактна особа,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Войтова
Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної пошти:
vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області від 15.08.2018 №1008 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення
об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000104-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 507,06 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 253,53 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 253,53 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області про
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації,
окремого майна – будівлі магазину площею 62,3 м2, що
не увійшла до статутного капіталу САТ «Самгородоцьке»,
розташована за адресою: 21163, Вінницька обл., Козятинський
р-н, с. Красне, вул. Центральна, 59
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля магазину
площею 62,3 м2, що не увійшла до статутного
капіталу САТ «Самгородоцьке».
Місцезнаходження об’єкта: 21163, Вінницька обл., Козятинський
р-н, с. Красне, вул. Центральна, 59.
Відомості про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 62,3 м2, 1979 року побудови, не експлуатується, за
призначенням не використовується. Право державної власності зареєстроване 25.01.2018, номер запису 24618445.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації, (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень, тощо)
інформація відсутня.
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі магазину площею 62,3 м2, що не увійшла до
статутного капіталу САТ «Самгородоцьке», яка розташована за адресою:
21163, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Красне, вул. Центральна,
59, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 7102,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3551,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3551,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 710,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 355,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 355,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації в сумі 2700,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –

8

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: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к.27,
з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65. Контактна особа,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Войтова
Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної пошти:
vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області від 15.08.2018 №1007 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення
об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000094-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 71,02 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 35,51 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35,51 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області про
проведення продажу на аукціоні об’єкта державної власності
малої приватизації – не завершеного будівництвом будинку
правосуддя з гаражами
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта приватизації: не завершений будівництвом
будинок правосуддя з гаражами.
Місцезнаходження об’єкта: 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 32.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050,
м. Вінниця, вул. Театральна,14, контактна особа: начальник виробничого відділу Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Сахаров В’ячеслав Михайлович,
тел. (0432) 56-26-11.
Відомості про об’єкт приватизації: період будівництва 1993-1996
роки, по будинку правосуддя виконано частину фундаменту площею
722,3 м2 із збірних бетонних блоків будівельною готовністю 9 %; по
будівлі гаражів виконано одноповерхову цегляну будівлю автогаражів
площею 144,4 м2 будівельною готовністю 51 %. Право державної власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна орієнтовною площею 0,40 га окремо не виділена,
розташована за адресою: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 32.
Цільове призначення: для будівництва і обслуговування будівель громадської забудови. Категорія земель: землі житлової та громадської
забудови. Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на
праві власності або користування, – відсутня. Обмеження та обтяження
в використанні земельної ділянки – не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 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
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
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 не завершеного будівництвом будинку правосуддя з
гаражами здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432.
Покупець не завершеного будівництвом будинку правосуддя з гаражами має відповідати вимогам, передбаченим у ст.8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 368651,54 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 184325,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 184325,77 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 36865,15 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18432,58 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18432,58 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умова продажу: розібрати об’єкт незавершеного будівництва та
впорядкувати земельну ділянку протягом 2 років з дати нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: –
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Він ницька обл., м. Іллінці,
вул. Соборна,32.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Сахаров В’ячеслав Михайлович, начальник виробничого відділу Департаменту будівництва, містобудування
та архітектури Вінницької облдержадміністрації, тел. (0432) 56-26-11.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гого-
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ля, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок
(0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 15.08.2018
№ 1003.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000197-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3686,52 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1843,26 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1843,26 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта державної
власності малої приватизації – не завершеного будівництвом
дитячого садка
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта приватизації: не завершений будівництвом
дитячий садок.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 39а.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050,
м. Вінниця, вул. Театральна,14, контактна особа: начальник виробничого відділу Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Сахаров В’ячеслав Михайлович,
тел. (0432) 56-26-11.
Відомості про об’єкт приватизації: Період будівництва 1992-1994
роки, 2-поверхова цегляна будівля з підвалом літ «А», «А/п», площа
основи 765,8 м2. Фундаменти та цоколь – фундаментні збірні бетонні
блоки, стіни цегляні, перегородки частково відсутні, перекриття збірні
залізобетонні пустотні панелі, підлога, двері, вікна відсутні, дах та покрівля – збірні залізобетонні пустотні панелі. Загальна будівельна готовність – 46 %. Консервація не проводилась. Право державної власності
не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: площа земельної ділянки: 0,4690 га. Кадастровий номер:
0523085701:01:001:0184. Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови. Обмеження (обтяження): через земельну ділянку
проходить ЛЕП напругою 10 кВ, діє публічний сервітут – право доступу
та під’їзду до об’єктів для ремонту, технологічного обслуговування та
інших робіт, пов’язаних з її експлуатацією.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 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 не завершеного будівництвом дитячого садка здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432.
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Покупець не завершеного будівництвом дитячого садка має відповідати вимогам, передбаченим у ст. 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 792797,55 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 396398,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 396398,78 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 79279,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 39639,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 39639,88 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: завершити будівництво об’єкта протягом 5 років
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 39а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Сахаров В’ячеслав Михайлович, начальник виробничого відділу Департаменту будівництва, містобудування
та архітектури Вінницької облдержадміністрації, тел. (0432) 56-26-11.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок
(0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 15.08.2018
№ 1006.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000084-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
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аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 7927,98 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 3963,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3963,99 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта державної
власності малої приватизації – не завершеної будівництвом
садиби № 11 в кварталі №14
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта приватизації: не завершена будівництвом
садиба № 11 в кварталі № 14.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 66.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050,
м. Вінниця, вул. Театральна,14, контактна особа: начальник виробничого відділу Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Сахаров В’ячеслав Михайлович,
тел. (0432) 56-26-11.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва входить: житловий будинок площею літ «А» 110,7 м2,
готовністю 57 %; веранда площею літ «а» 19,7 м2, готовністю 30 %; господарська будівля літ «Б» площею 82,9 м2, готовністю 40 %; погріб літ
«Б/під» площею 21,5 м2, готовністю 98,8 %. Рік будівництва 1992. Право
державної власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна орієнтовною площею 0,2500 га окремо не виділена, розташована за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові
Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 66. Цільове призначення: для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель: землі житлової
та громадської забудови. Інформація про особу, якій земельна ділянка
належить на праві власності або користування відсутня. Обмеження та
обтяження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 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 не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі
№ 14 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432.
Покупець не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі № 14
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 169800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 84900,00 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16980,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8490,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8490,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Умови продажу: завершити будівництво об’єкта протягом 5 років
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 64.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Сахаров В’ячеслав Михайлович, начальник виробничого відділу Департаменту будівництва, містобудування
та архітектури Вінницької облдержадміністрації, тел. (0432) 562611.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок
(0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 15.08.2018
№ 1004.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000067-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1698,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 849,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 849,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2..
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта державної
власності малої приватизації – не завершеної будівництвом
садиби № 12 в кварталі № 14
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта приватизації: незавершена будівництвом
садиба № 12 в кварталі № 14.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 64.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050,
м. Вінниця, вул. Театральна, 14, контактна особа: начальник виробничого відділу Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Сахаров В’ячеслав Михайлович,
тел. (0432) 56-26-11.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва входить: житловий будинок площею літ «А» 110,7 м2,
готовністю 57 %; веранда площею літ «а» 19,8 м2, готовністю 30 %; господарська будівля літ «Б» площею 82,6 м2, готовністю 40 %; погріб літ
«Б/під» площею 21,6 м2, готовністю 98,8 %. Рік будівництва 1992. Право
державної власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна орієнтовною площею 0,2500 га окремо не виділена, розташована за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові
Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника,64. Цільове призначення: для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель: землі житлової
та громадської забудови. Інформація про особу, якій земельна ділянка
належить на праві власності або користування відсутня. Обмеження та
обтяження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 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 не завершеної будівництвом садиби № 12 в кварталі
№ 14 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432.
Покупець не завершеної будівництвом садиби № 12 в кварталі № 14
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 169800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 84900,00 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16980,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8490,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8490,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: завершити будівництво об’єкта протягом 5 років
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
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Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника,64.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Сахаров В’ячеслав Михайлович, начальник виробничого відділу Департаменту будівництва, містобудування
та архітектури Вінницької облдержадміністрації, тел. (0432) 562611.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок
(0432) 67-27-46, тел./факс: (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 15.08.2018
№ 1005.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000067-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1698,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 849,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 849,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2..

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – котельня за адресою:
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине,
вул. Шкільна, буд. 26а, що обліковується на балансі
СТОВ «Первомайська птахофабрика»
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Найменування об’єкта приватизації: котельня.
Місцезнаходження: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 26а.
Найменування балансоутримувача: сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Первомайська птахофабрика»
(код ЄДРПОУ 00851979).
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Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 5. Контактні
дані: тел.: (+380 6246) 9-21-18; (+380 6246) 9-21-43 e-mail: volodarka@
agrotis.com.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
інформація про об’єкт: загальна площа 177,0 м2, відсоток зносу – 35 %, відсоток будівельної готовності – 43%, матеріали – залізобетонні блоки. Право власності на об’єкт зареєстровано 01.06.2018
за Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Донецькій області. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
1570357014217.
Функціональне використання об’єкта: не використовується;
інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвоювався,
встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. Документи, що посвідчують право власності або користування на земельну ділянку,– відсутні. Земельна ділянка в приватну чи комунальну власність
не передавалась.
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 без умов.
Дата і час проведення аукціону: 20.09.2018. 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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
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 – 14636,44 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 7318,22 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 7318,22 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 1463,64 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 731,82
грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 731,82 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011

22 серпня 2018 року

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
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 17.00 в робочі дні
за місцем розташування об’єкта за адресою: 87050, Донецька обл.,
Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 26а. Телефон: (+380 6246)
9-21-18.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області, Україна, 61057, Харківська обл.,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.
ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: 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. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 70003-14, адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
протокол № 1 від 14.08.2018 засідання аукціонної комісії для продажу
об’єкта малої приватизації.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000051-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 146,36 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 73,18 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 73,18 грн.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлова будівля комбінату побутового
обслуговування загальною площею 93,0 м2 за адресою:
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13, що
обліковується на балансі СТОВ «Первомайська птахофабрика»
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
комбінату побутового обслуговування загальною площею
93,0 м2.
Місцезнаходження: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна. 13.
Найменування балансоутримувача: сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Первомайська птахофабрика»
(код ЄДРПОУ 00851979).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 5. Контактні
дані: тел.: (+380 6246) 9-21-18; (+380 6246) 9-21-43 e-mail: volodarka@
agrotis.com.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
інформація про об’єкт: одноповерхова шлакоблочна будівля з цегляною обробкою, рік введення в експлуатацію 1968. Технічний стан будівлі
незадовільний, розбиті шибки, зруйнована підлога. Право власності
на об’єкт зареєстровано за Державою в особі Верховної Ради України
(Свідоцтво про право власності від 24.07.2005).
Функціональне використання об’єкта: не використовується;
інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвоювався,
встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. Документи, що посвідчують право власності або користування на земельну ділянку відсутні. Земельна ділянка в приватну чи комунальну власність
не передавалась.
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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 без умов.
Дата і час проведення аукціону: 20.09.2018. 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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
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 – 26086,34 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 13043,17 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 13043,17 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 2608,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 1304,32 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1304,32 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 в робочі дні
за місцем розташування об’єкта за адресою: 87050, Донецька обл.,
Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13. Телефон: (+380 6246)
9-21-18.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області, Україна, 61057, Харківська обл.,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.
ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: 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. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 70003-14, адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
протокол № 1 від 14.08.2018 засідання аукціонної комісії для продажу
об’єкта малої приватизації.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000067-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 260,86 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 130,43 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 130,43 грн.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва)
літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за
адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 7, повернутий за рішенням суду у державну
власність
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок,
не завершений будівництвом, літ. А-1, веранда літ а-1,
господарча будівля, не завершена будівництвом, літ. Б,
підвал літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7,
повернений за рішенням суду у державну власність.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
по будівлі житлового будинку виконано: фундамент із бетонних
блоків; зовнішні і внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою; перегородки із цегли;
міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит; покрівля –
шифер, підлога – відсутня. По веранді виконано: фундамент – бетонні блоки; покрівля – шифер, підлога – відсутня. Веранда має дверний
отвір. По господарчій будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки; по
підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні віконні блоки не
засклені. По Об’єкту виконано тільки загально-будівельні (будівельномонтажні) роботи по зведенню коробки будівлі. Водопостачання Об’єкта
передбачається від існуючого водопроводу (підведено до будівельного
майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енергопостачання –
від існуючого (підведено до будівельного майданчика). Площа забудови 168,7 м2. Рівень будівельної готовності технічною документацією
не визначено. Балансоутримувач – відсутній. Роботи з консервації не
виконувались.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,17
га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 17 вересня 2018
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок, не завершений будівництвом, літ. А-1, веранда літ а-1, господарча
будівля, не завершена будівництвом, літ. Б, підвал літ. Б’, що розташованого за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 7, поверненого за рішенням суду у державну власність,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 147 886,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 73 943,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 73 943,00грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 14 788,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 394,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 394,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5500,00 грн протягом 30
днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001,
Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, тел. 061 2260775.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова Ліна Миколаївна, 0612260776, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області від 16.08.2018 № 626;
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (двадцять п’ять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 478,86 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 739,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 739,43 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва)
літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за
адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 9, поверненого за рішенням суду у державну
власність
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок,
не завершений будівництвом літ. А-1, веранда літ а-1,
господарча будівля, не завершена будівництвом літ. Б,
підвал літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9,
повернений за рішенням суду у державну власність.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
по будівлі житлового будинку виконано: фундамент із бетонних
блоків; зовнішні і внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою; перегородки із цегли;
міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит; покрівля –
шифер, підлога – відсутня. По веранді виконано: фундамент – бетонні блоки; покрівля – шифер, підлога – відсутня. Веранда має дверний
отвір. По господарчій будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки; по
підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні віконні блоки не
засклені. По об’єкту виконано тільки загально-будівельні (будівельномонтажні) роботи по зведенню коробки будівлі. Водопостачання об’єкта
передбачається від існуючого водопроводу (підведено до будівельного
майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енергопостачання –
від існуючого (підведено до будівельного майданчика). Площа забудови – 179,7 м2. Рівень будівельної готовності технічною документацією
не визначено. Балансоутримувач – відсутній. Роботи з консервації не
виконувались.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,17
га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 17 вересня 2018

22 серпня 2018 року

року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок, не завершений будівництвом літ. А-1, веранда літ а-1, господарча
будівля, не завершена будівництвом літ. Б, підвал літ. Б’, що розташованого за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 9, поверненого за рішенням суду у державну власність,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 150 200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 75 100,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 75 100,00грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 510,00 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 510,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5400,00 грн протягом 30
днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
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Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001,
Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.50, тел. 061 2260775.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова Ліна Миколаївна, 0612260776, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області;
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000007-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (двадцять п’ять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 502,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 751,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 751,00грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва)
літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за
адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 13, поверненого за рішенням суду у державну
власність
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок
(незавершене будівництво) літ. А-1, веранда літ а-1,
господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б,
підвал літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13,
повернений за рішенням суду у державну власність
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
по будівлі житлового будинку виконано: фундамент із бетонних
блоків; зовнішні і внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою; перегородки із цегли;
міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит; покрівля –
шифер, підлога – відсутня. По веранді виконано: фундамент – бетонні блоки; покрівля – шифер, підлога – відсутня. Веранда має дверний
отвір. По господарчій будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки; по
підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Фундамент
та стіни подекуди демонтовані, та мають тріщини. Сходи, столярні та
оздоблювальні роботи не виконувались. По об’єкту виконано тільки
загально-будівельні (будівельно-монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі. Будівельний майданчик не огороджений. Водопостачання об’єкта передбачається від існуючого водопроводу (підведено
до будівельного майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енергопостачання – від існуючого (підведено до будівельного майданчика).
Площа забудови – 176,6 м2. Рівень будівельної готовності технічною
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документацією не визначено. Балансоутримувач – відсутній. Роботи з
консервації не виконувались.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею
0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 17 вересня 2018
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 13, поверненого за рішенням суду у державну власність,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Cтартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 157 356,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78 678,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 78 678,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 735,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 867,80 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 867,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5400,00
грн протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001,
Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.50, тел. 2260775.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова Ліна Миколаївна, 0612260776, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації:
наказ РВ ФДМУ від 16.08.2018 № 629;
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000055-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 573,56 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 786,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 786,78 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронних майданчиків, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва)
літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за
адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 11, поверненого за рішенням суду у державну
власність
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок
(незавершене будівництво) літ. А-1, веранда літ а-1,
господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б,
підвал літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11,
повернений за рішенням суду у державну власність
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
по будівлі житлового будинку виконано: фундамент із бетонних
блоків; зовнішні і внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою; перегородки із цегли;
міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит; покрівля –
шифер, підлога – відсутня. По веранді виконано: фундамент – бетонні блоки; покрівля – шифер, підлога – відсутня. Веранда має дверний
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отвір. По господарчій будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки; по
підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні віконні блоки не
засклені. По об’єкту виконано тільки загально-будівельні (будівельномонтажні) роботи по зведенню коробки будівлі. Будівельний майданчик
не огороджений. Водопостачання Об’єкта передбачається від існуючого
водопроводу (підведено до будівельного майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енергопостачання – від існуючого (підведено до будівельного майданчика). Площа забудови – 181,1 м2. Рівень будівельної
готовності технічною документацією не визначено. Балансоутримувач –
відсутній. Роботи з консервації не виконувались.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею
0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 17 вересня 2018
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, зі змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 11, поверненого за рішенням суду у державну власність,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Cтартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 156 666,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78 333,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 78 333,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 666,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 833,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 833,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5400,00
грн протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001,
Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.50, тел. 2260775.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова Ліна Миколаївна, 0612260776, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації:
наказ РВ ФДМУ;
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000034-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 566,66 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 783,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 783,33 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронних майданчиків, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Запорізький
інститут сільськогосподарського машинобудування»,
код ЄДРПОУ 00239066, що розташований за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Запорізький інститут сільськогосподарського
машинобудування».
Місцезнаходження підприємства: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1.
Код ЄДРПОУ 00239066.
Розмір статутного капіталу – 866,0 тис. грн.
Середньооблікова кількість працівників, станом на 30.06.2018 –
8 осіб.
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Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 28.30 виробництво
машин і устаткування для сільського та лісового господарства.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг),
у тому числі експортної (за наявності)
№ Основні види продукції
Вартість продукції У натуральному У тому числі експортної
з/п
(робіт, послуг)
(робіт, послуг), тис. грн вираженні, шт. продукції, тис. грн
1 Насос

238,1

6

–

2 Послуги по обслуговуванню інженерних мереж

313,9

1

–

Основні показники господарської діяльності ДП «ЗІСМ»
за останні три роки та останній звітний період
Назва показника

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн

433,6

610,1

552,0

Дебіторська заборгованість, тис. грн

508,9

538,2

677,0

529,8

Кредиторська, тис. грн

110,0

61,9

146,0

183,0

Рентабельність, %

240,1

0,39

0,73

0,60

0,02

Вартість активів, тис. грн

1291,0

1252,1

1344,0

9073,1

Вартість власного капіталу, тис. грн

1181,0

1190,2

1198,0

8890,1

Величина чистого прибутку, тис. грн

5,0

9,2

8,0

1,7

Фінансово-господарський стан ДП «ЗІСМ» станом на 30.06.2018:
прострочена заборгованість з виплати заробітної плати – немає;
прострочена заборгованість перед бюджетом – немає;
прострочена заборгованість із страхування – немає.
Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо) та їх функціональне використання
№
з/п

Дані про будівлі (споруди,
нежитлові приміщення)

Площа, м2 Функціональне використання

1 Інженерний корпус, літ. Д-3, інв. № 4

2812,3

Офісне/виробниче

2 Склад, літ. З1, інв. № 56

1089,9

Виробниче

3 Збірно-розбірний склад, літ. З, інв. № 164

1095,3

Виробниче

4 Склад кооперації, літ. Ш-1, інв. № 40

459,6

Виробниче

5 Прохідна-табельна, літ. О, інв. № 5

45,5

Виробниче

6 Склад металу, літ. Ю-1, інв. № 3059

171,5

Виробниче

7 Туалет, літ. Я, інв. № 65

14,5

Побутове

8 Склад, літ. П, інв. № 3106

18,9

Виробниче

Відомості про земельні ділянки (площа, кадастровий номер, цільове
використання, право власності/використання) які використовує підприємство, умови їх використання: земельна ділянка не сформована,
кадастровий номер не присвоєно.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів відсутні.
Інформація про сплату екологічних зборів та платежів: сплата
рентної плати за спеціальне використання води становить: за 2015
рік – 833,75 грн, за 2016 рік – 1373,12 грн, за 2017 рік – 1657,95 грн, з
01.01.2018 – скасовано.
Інформація про договори оренди нежитлових приміщень
об’єкта
№
з/п

Номер
договору
оренди

Назва орендаря

Площа Розмір місячної орендної
Строк дії
об’єкта плати, нарахованої за остандоговору
орен- ній місяць звітного періоду
оренди
(липень 2018 р.), грн
ди, м2

1 № 3594/д
Приватне підприємство
від 14.12.2016 «Фірма «Дінас»

459,6

5138,81

13.11.2019

2 № 3364/д
Фізична особа – підвід 16.02.2015 приємець

114,4

3680,31

14.01.2021

3 № 3266/д
Фізична особа – підвід 22.05.2014 приємець

215,8

4421,41

19.05.2020

4 № 2481/д
Приватне підприємство 1089,9
від 12.10.2009 «Люкс»

7784,10

09.10.2018

5 № 3716/д
Приватне підприємство 217,10
від 30.03.2018 «Фірма «Дінас»

3362,23

28.02.2021

6 № 3741/д
ТОВ «НВП Алмаз»
від 07.06.2018

1095,3

11804,64

05.06.2021

7 № 3711/д
Фізична особа – підвід 02.03.2018 приємець

218,50

4041,91

01.02.2021

Заборгованість ДП «ЗІСМ» перед Державним бюджетом України
згідно з рішеннями судів – відсутня.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

22 серпня 2018 року

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Дата та час проведення аукціону з умовами: 17 вересня 2018
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування»,
код ЄДРПОУ 00239066, що розташований за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Чубанова, 1, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування»,
код ЄДРПОУ 00239066, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 9073091,86 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4536545,93 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4536545,93 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 907309,19 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 453654,59 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 453654,59 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець Об’єкта зобов’язаний:
1) погасити протягом шести місяців від дати переходу права власності на Об’єкт борги із заробітної плати та перед бюджетом, прострочену кредиторську заборгованість підприємства, які виникли на дату
переходу до покупця права власності на Об’єкт;
2) не допускати звільнення працівників підприємства з ініціативи
покупця, чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на
підставі пункту 6, частини першої статті 40 Кодексу законів про працю
України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення
на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про
працю України), протягом шести місяців від дати переходу до покупця
права власності на Об’єкт;
3) забезпечити припинення юридичної особи – державного підприємства «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування» шляхом внесення до ЄДРПОУ запису про її припинення на підставі
правонаступництва прав і обов’язків приватизованого підприємства
протягом 3 місяців від дати переходу права власності на Об’єкт.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
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Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001,
Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, тел. 061 226 07 76.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова Ліна Миколаївна, 0612260776, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області від 17.08.2018 № 631;
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000189-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 90730,92 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 45365,46 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45365,46 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
електростанції дизельної на шасі автомобіля ЗІЛ-157
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Найменування об’єкта приватизації: електростанція
дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157.
Місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2.
Інформація про об’єкт: електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157, тип ТЗ – фургон – С, рік випуску – 1965, реєстраційний
№АТ 7832 АХ, шасі №168397, колір – зелений. ТЗ, призначений для
виконання спеціальних робочих функцій (автомобіль для пересування
дизель-генераторної електростанції). Знаходиться в задовільному стані, окремі вузли та механізми потребують ремонту (гальмівна система,
колісні диски, лобове скло, рефлектори фар).
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Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Івано-Франківська філія ПАТ
«Укртелеком», адреса: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 32. Код ЄДРПОУ 01184835. Тел. (0342)52-36-52.
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 без умов.
Дата і час проведення аукціону: 14 вересня 2018 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в 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 – 51 913 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 25 956,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 25 956,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 5 191,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 595,65 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 595,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
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 Івано-Франківській області
Рахунок № 37180500900001
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ, вул
Дністровська, 14, МФО 836014
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти)
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Івано-Франківській області.
Рахунок № 37311072006415
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі дні за
місцем розташування об’єкта за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Ребета, 2.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області, 76019, м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (0342) 553140, 752367, час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (у п’ятницю та передсвяткові
дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, яка є від-
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повідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553140, адреса електронної пошти:
klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській області
від 15.08.2018 № 260 «Про затвердження умов продажу електростанції
дизельної на шасі автомобіля ЗІЛ-157».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000050-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 519,13 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 259,56 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 259,56 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/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
У зв’язку із технічною помилкою регіонального відділення при публікації інформаційного повідомлення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – електростанції дизельної на шасі автомобіля ЗІЛ-157, електронний аукціон з продажу об’єкта приватизації, який був призначений на 31.08.2018, відмінений наказом
регіонального відділення від 14.08.2018 № 258. Інформаційне
повідомлення по даному електронному аукціону було надруковане
в Спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» від 01.08.2018.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про приватизацію об’єкта незавершеного
будівництва – садибного (індивідуального) житлового будинку
за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Софіївська Борщагівка, вул. Шевченка, 282
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – садибний (індивідуальний) житловий будинок.
Місцезнаходження: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Софіївська Борщагівка, вул. Шевченка, 282.
Інформація про балансоутримувача: ВП «Управління справами» ДП
НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 26200529).
Дані про земельну ділянку: відсутні.
Рівень будівельної готовності: 54 %.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої
площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди:
договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20.09.2018.
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 – садибного
(індивідуального) житлового будинку 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 даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 276 362,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 138 181,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 138 181,20 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 27 636,24 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 818,12 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13 818,12 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний після приватизації об’єкта незавершеного
будівництва добудувати даний об’єкт та ввести його в експлуатацію
протягом 5 років з дати переходу права власності.
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 для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Рахунок № 37187003001567
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Київській області
МФО 821018
Код ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Рахунок № 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місцезнаходженням: 08131, вул. Шевченка, 282, с. Софіївська Борщагівка,
Києво-Святошинський район, Київська область, Україна.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській області.
Адреса: 03039, Голосіївський проспект, 50, м. Київ, Україна.
Адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
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 Київській області від 16.08.2018 № 760.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000027-2.
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 – 2 763,62 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни –1 381,81 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 381,81 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області про проведення
продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – гаража (літ. Г) площею 25,9 м2
за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності
України (Леніна), 17, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Долинському районі
Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 37983323)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
гараж (літ. Г) площею 25,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Кіровоградська обл., м. Долинська,
вул. Соборності України (Леніна), 17.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Долинському районі Кіровоградської області, адреса: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України 17, код ЄДРПОУ:
37983323; телефон: (0234) 53290.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна
будівля площею 25,9 м2, що складається з двох боксів; інженерне забезпечення відсутнє; технічний стан будівлі – задовільний. Рік будівництва – 1971. Право державної власності зареєстровано 05.03.2013,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 24006335219. Будівля
використовувалась для зберігання автотранспорту.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований у центральній частині міста на земельній ділянці за адресою: Кіровоградська
обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17; кадастровий номер:
3521910100:04:009:0012; площа – 0,1426 га; цільове призначення: землі громадської забудови; земльна ділянка належить на праві власності
Управлінню Державної казначейської служби України у Долинському
районі Кіровоградської області.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон в електронній формі з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 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 проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража (літ. Г) площею 25,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 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.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража
(літ. Г) площею 25,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська,
вул. Соборності України (Леніна), 17 має відповідати, вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19 788,00 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 894,00 грн (без урахування
податку на додану вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 894,00 грн (без урахування
податку на додану вартість).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1978,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 989,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 989,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 200,00 грн (дві
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тисячі двісті гривень 00 копійок) у місячний строк з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462.
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 10.00 до 16.00,
за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник Управління Державної
казначейської служби України у Долинському районі Кіровоградської
області Маркевич Людмила Миколаївна, тел. 0234 5 32 90.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Кіровоградській області. Місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса
веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html, телефони
для довідок: 0522332400, 0522332579.
Час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 8.00 до
17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Згривець Лілія
Іванівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України
від 09.08.2018 № 476.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000037-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 197,88 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 98,94 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 98,94 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації
державної власності – пакета акцій розміром 6,3672%
статутного капіталу ПрАТ «Стебницьке гірничо-хімічне
підприємство «Полімінерал»
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Повне найменування товариства: приватне акціонерне
товариство «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство
«Полімінерал» (далі – ПрАТ «СГХП «Полімінерал»).
Місцезнаходження товариства: 82172, Львівська область, м. Дрогобич, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05762281.
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Розмір статутного капіталу товариства: 59647000,00 гривень.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 15191360 штук, що
становить 6,3672% статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2018 –
107 чол.
Вид діяльності за КВЕД: 08.91. Добування мінеральної сировини
для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив (основний).
Стебницьке родовище калійних солей відроблялось двома шахтними полями. Рудник № 1 відробляв центральну ділянку, рудник
№ 2 – північно-західну ділянку. З 1988 року збагачувальна фабрика
підприємства та рудник № 2 припинили роботу з видобутку та переробки руди, а в 2003 році припинено виробництво каїніту на руднику № 1. Видобуток руди на рудниках призвів до утворення понад
30 млн м3 пустот. Наразі рудник № 1 перебуває у стані «сухої консервації» (проводяться окремі ремонтні роботи і відкачування води з рудника № 1), а рудник № 2 – у стані «мокрої консервації» (закачуються
води з хвостосховища) відповідно до Комплексного проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушених земель Стебницького
державного гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня
2004 р. № 166-р (зі змінами).
Виробнича діяльність з випуску основних видів продукції на підприємстві зупинена.
Експортна продукція (роботи, послуги) відсутні.
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «СГХП «Полімінерал» за останні три роки
та останній звітний період
Одиниця
І півріччя
2015 рік 2016 рік 2017 рік
виміру
2018 року

Показник
Обсяг реалізації продукції (робіт,послуг)

тис. грн

Первісна вартість основних фондів

тис. грн 147105 147118 145752

145769

Залишкова вартість основних фондів

тис. грн

34016

30732

27053

25420

%

76,9

79,1

81,4

82,6

Балансовий прибуток (збиток)

тис. грн

-46496

-64958

-78123

-86731

Величина чистого прибутку (збитку)

тис. грн

-16907 -18462 -11246

-6373

Знос основних фондів

Рентабельність
Вартість активів

%

0

0

0

0

0

0

тис. грн 369304 373000 374952
35855

17393

4228

0

0
370769

Вартість власного капіталу

тис. грн

Дебіторська заборгованість

тис. грн 223739 222830 225809

220576

4380

Кредиторська заборгованість

тис. грн 333199 355317 370434

374859

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні
ділянки, на яких розташовано ПрАТ, умови користування ними:
До складу майнових активів, що є власністю ПрАТ «СГХП «Полімінерал», входять:
за місцезнаходженням: Львівська область, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127:
Будівлі: адміністративні та виробничо-побутові: АПК № 1 1-поверх.
загальною площею 2319,7 м2, РМЦ із їдальнею 3-поверх. загальною
площею 5425,8 м2, заводоуправління 3-поверх. загальною площею
3562,5 м2; цех електропостачання і зв’язку 2-поверх. загальною площею 3131,8 м2; АПК (на Р-2) 4-поверх. загальною площею 3538,3 м2;
КВПіА цеху КВП 2-поверх. загальною площею 1726,5 м2; побуткомбінат шахти «Кюбек» загальною площею 228,5 м2; спеціалізовані: будівля підйомної машини ш. «Нова» 1-поверх. загальною площею 790 м2,
надшахтна будівля з бункером ш. «Нова» 1-поверх. загальною площею
424 м2, вентиляторна установка ствола «Західний» 1-поверх. загальною
площею 69,4 м2, відділення середнього дроблення ш. «Нова» 4-поверх.
загальною площею 2346,5 м2, надшахтна будівля ш. «Кюбек» 1-поверх.
загальною площею 456,9 м2, будівля підйомної машини ш. «Кюбек»
1-поверх. загальною площею 307,1 м2, насосна станція каналізації НСКЗ
1-поверх. загальною площею 48,1 м2, трансформаторна підстанція 35/6
кВ ш.»Нова» 1-поверх. загальною площею 221,8 м2, трансформаторна
підстанція ствола «Західний» 1-поверх. загальною площею 66,6 м2,
трансформаторна підстанція ш. «Кюбек» 1-поверх. загальною площею
164,2 м2, будівля вентиляторів ствола «Ляриш» 1-поверх. загальною
площею 120,4 м2; допоміжні: теплий перехід 1-поверх. загальною площею 46,2 м2, аварійний склад ш. «Нова» 1-поверх. загальною площею
65 м2, 3 гаражі 1-поверх. загальною площею 176,8 м2, 116,7 м2 та 161 м2,
будівля охорони 1-поверх. загальною площею 5,6 м2, залізничного цеху
1-поверх. загальною площею 27,1 м2, склад для зберігання підйомних канатів (Р-1) 1-поверх. загальною площею 55,3 м2, компресорна
1-поверх. загальною площею 308,5 м2, перевантажувальний вузол
№ 4 з КТП загальною площею 88,2 м2, склад обладнання та матеріалів
1-поверх. загальною площею 1066,6 м2, котельня ш. «Нова» 1-поверх.
загальною площею 380,9 м2, мехмайстерня ш. «Кюбек» 1-поверх. загальною площею 124,3 м2. Споруди: спеціалізовані: копри шахт: «Кюбек» 32,4 пог.м, «Нова» 35 пог.м; стволи шахт: «Кюбек» 339 пог.м, «Ляриш» 198,3 пог.м, «Нова» 351,1 пог.м, «Південна» 119 пог.м, «Західна»
334,5 пог.м; руддвори шахт: «Кюбек» V гор. загальною площею 12 м2,
«Ляриш» III гор. загальною площею 3,6 м2, «Нова» III гор. загальною
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
м 2,

площею 5,6
«Нова» V гор. 940 пог.м; квершлаги: № 500/3 III гор.
816,7 пог.м, 3,7 пог.м та 793 пог.м, № 196/ІІІ 500 пог.м, «Західний»
№ 415 V гор. 512,5 пог.м, «Південний» III гор. 280 пог.м, «Південний» V
гор. 414 пог.м, № 198/5 Р-1 350 пог.м, № 466/5 1000 пог.м, «Обгінний»
350 пог.м, № 99/вент. 300 м3, «Північний» /1 3040 м3, № 475/1 2010 м3,
№ 108/1 1012 м3; резервуари стволів: «Західний» 75 м3, «Західний-біс»
75 м3; камери: центральної електропідстанції III гор. 22 пог.м, центральної трансформаторної підстанції V гор. 46,4 пог.м, дільниці трансформаторної підстанції пласта № 19 ІІІ гор. 63 пог.м, опрокиду V гор. 40 пог.м,
дроблення 12 пог.м, дозатора 300 м3, чекання V гор. загальною площею 48,3 м2; штреки: № 43/2 II гор. 960 пог.м, № 19/5 V гор. 179 пог.м,
№ 522/5 V гор. 483 пог.м, № 19/3 з засічками III гор. 434,4 пог.м, № 19/1
І гор. 124,8 пог.м, «Кліттєвий західний» 183 пог.м, № 19/1 200 пог.м,
№ 22/1 1200 пог.м, № 2/ІІІ 1960 пог.м, «Західний» 475 пог.м, № 500/
ІІІ 2000 пог.м, № 43/вент. 1260 м3, № 50/пром. 1600 м3, № 19/пром
2800 м3, № 20/пром 1000 м3, «Підлужний»/1 5340 м3, «Обгінний»/1
1000 м3, № 41/1 5430 м3, № 47/1 2550 м3, № 20/2В 2200 м3, № 19/2В
1800 м3, № 520/2 800 м3, № 20/2 4000 м3; орти: № 10/пром. 720 м3,
№ 440/2 492 м3, № 451/2 720 м3, заїзд № 434/2 900 м3; уклони та похили: № 1913-1 з І на III гор. 138,7 пог.м, № 92 В-5 з III по V гор. 214 пог.м,
№ 99/1пром.вент. 840 м3, № 7/1пром.вент. 810 м3, № 459/1 пром.
660 м3, № 475/1 вент. 840 м3, «Новий»/3-4 1050 м3; галереї: поз.18 загальною площею 234,5 м2, відділення середнього дроблення ш. «Нова»
загальною площею 105 м2, транспортування руди від ш.»Нова» до збагачувальної фабрики загальною площею 1260 м2, підземна уклінна ведуча із складу готової продукції № 3 на навантажувальний бункер № 1
загальною площею 175 м2, підземна ведуча із бункера № 1 на бункер
№ 3 70 м2; запасні виходи: № 391/П МВ-І з нішею і ходками 60 пог.м,
№ 108/1 пром. 180 м3, № 453/2 360 м3, № 446/1 270 м3; луговні: № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (в незадовільному стані) об’ємом 123.6 м3,
26.4 м3, 76 м3, 73.3 м3, 114.3 м3, 97.9 м3, 34.3 м3, 54.3 м3, 50.5 м3,
99 м3, 21 м3, 25.9 м3 відповідно; підзем. бункер руддвору V гор. 431 м3,
виробітки руддвору ш. «Нова» III гор. 39,2 пог.м, відстійник гориз. біля
комп.ств. «Кюбек» 150 м3, штольня ізоляційна шахтна ствола «Кюбек»
126 пог.м, відстійник горизонтальний біля комп. ствола «Кюбек» 150 м3,
вентгезенок (зап.вихід) 440/ІІ-МВ-І з ходками на II, ПБ-І гор. 75 пог.м,
вентгезенок складу ВМ з II на І гор. з вент. збійкою на квершлаг 500/1
60 пог.м, водоізоляційна перемичка на уклоні № 19/1 177,9 м3, шляхопровід на ПК 57-315, збійка 1/вент. між стволами «Кюбек» і «Ляриш»
768 м3, збійка до похилу «Новий»/3 170 м3, обхідна виробка ствола
«Новий»/3 64 м3, «Підлужний»/1 2200 м3, Обгінний 50 пог.м, 2 завантажувальні бункери загальною площею148 м2 кожен, 2 перевантажувальні
вузли загальною площею 20 м2 кожен;
допоміжні: під’їзні дороги: з пром. площадки ш. «Нова» до цеху АПК
6400 м2, від ств. «Західний» до ств. «Східний» 2480 м2, від пром. площадки ш. «Нова» до ств. «Західний» 7600 м2, від м. Стебник до ш. «Нова»
4800 м2, автодороги з твердим покриттям 2160 м2; депо аварійного
поїзда 64 пог.м, електронне депо на V гор. 145,7 пог.м, гараж-зарядна
1 гор. з перетворюючою підстанцією 200 пог.м, електровозне депо
105 пог.м, димова цегляна труба котельні № 2 55м,
димова труба котельні ш. «Нова» 30м, насосна станція загальною
площею 62 м2, 3 металеві будки загальною площею 25 м2 кожна, протипожежна ємність ш. «Кюбек» 35 м3, павільйон «Зупинка» загальною
площею 4,8 м2;
за місцезнаходженням: Львівська область, Дрогобицький р-н,
с. Станиля:
Будівлі: спеціалізовані: будівля вентиляторної установки ств. «Південний» 1–поверх. загальною площею 418,8 м2, трансформаторна підстанція ств. «Південний» 1-поверх. загальною площею 98 м2; допоміжні:
туалет загальною площею 1,3 м2. Споруди: спеціалізовані: резервуар
ств. «Південний» 75 м3; допоміжні: резервуар протипожежного запасу
води на площадці ств. «Південний» 50 м3;
за місцезнаходженням: Львівська область, Дрогобицький р-н, с. Болехівці, вул. Стебницька:
Будівлі: спеціалізовані: сховища № 1 та № 3 вибухових матеріалів
1-поверх.загальною площею 187 м2 та 1154,3 м2, сховища № 2 та № 4
засобів вибуху 1-поверх. загальною площею 44 м2 та 140 м2; допоміжні: лабораторія 1-поверх. загальною площею 29,8 м2, склад протипожежного інвентарю 1-поверх. загальною площею 30,9 м2, караульне
приміщення 1-поверх. загальною площею 58,4 м2, вбиральні на 1 та 2
очка загальною площею 1,7 м2 та 3,2 м2 відповідно. Споруди: пожежні
резервуари на 50 м3 та 100 м3, протипожежна канава 120 м3, вал захисний 40 м загальною площею 210 м2, площадка для розвантаження вибухових матеріалів 1600 м2, блискавковідвід 80 м, внутрішня площадка
та автошлях 900 пог.м, 2 караульні вишки висотою 8м.
ПрАТ «СГХП «Полімінерал» використовує земельні ділянки на території:
Болехівської сільської ради – 12,08 га (землі промисловості) – склади вибухових матеріалів; 335,3291 га (землі добувної промисловості,
землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та відповідними
спорудами: хвостосховище, тампонажний комплекс, проммайданчик
рудника № 2, залізнична колія, реконструкція) – майнові активи, що
належать державі, як такі, що в процесі приватизації не ввійшли до статутного капіталу товариства;
Станильської сільської ради – 1,5000 га (землі добувної промисловості) – проммайданчик ствола «Південний»;
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Модрицької сільської ради – 8,3000 га (землі добувної промисловості) – проммайданчик ствола «Західний-біс», майнові активи, що належать державі, як такі, що в процесі приватизації не ввійшли до статутного капіталу товариства;
Стебницької міської ради – 22,8110 га, з них: 3,1366га (землі промисловості, землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та
відповідними спорудами) – старий комбінат, проммайданчик ствола
«Кюбек» і «Ляриш»; 19,6744га (землі промисловості, землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та відповідними спорудами) –
проммайднчик шахти «Нова».
Право власності на земельні ділянки за ПрАТ не оформлено.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація
про сплату екологічних зборів та платежів тощо: виробнича діяльність
з випуску основних видів продукції припинена, підприємство припинило викиди забруднюючих речовин в атмосферу, не утворює та не
розміщує відходи.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 20 вересня 2018 року, час
проведення аукціону визначається електронною торговою системою
автоматично.
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 державного пакета акцій ПрАТ «СГХП «Полімінерал»
у кількості 15191360 штук, що становить 6,3672 % статутного капіталу
товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «СГХП «Полімінерал» 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
(далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про
надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Покупець пакета акцій ПрАТ «СГХП «Полімінерал», що є випущеними у бездокументарній формі існування, повинен укласти договір
про відкриття рахунку у цінних паперах з обраною ним депозитарною
установою.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 3797840,00 грн (три мільйони сімсот дев’яносто
сім тисяч вісімсот сорок гривень 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1898920,00 грн (один мільйон
вісімсот дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот двадцять гривень 00 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1898920,00 грн (один мільйон
вісімсот дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот двадцять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 379784,00 грн (триста сімдесят дев’ять тисяч
сімсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 189892,00 грн (сто вісімдесят
дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто дві гривні 00 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –189892,00 грн (сто вісімдесят
дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто дві гривні 00 коп.)
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
4. Додаткова інформація:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070,
Рахунок – № 37180500900001,
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Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014,
Місцезнаходження установи казначейства: м. Львів, вул. К. Левицького, 18;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070,
Рахунок – № 37316080000840
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ,
МФО 820172,
Місцезнаходження установи казначейства: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на
якій зазначено реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час та місце ознайомлення з ПрАТ «СГХП «Полімінерал».
Ознайомитись з об’єктом та отримати інформацію про ПрАТ
«СГХП «Полімінерал» можна з 9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та
святкових днів, за адресою: Львівська обл., м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127. Контактна особа на підприємстві: генеральний директор
ПрАТ Коваль Володимир Миронович. Тел. (03244) 4-03-65, тел./факс
(03244) 4-00-07.
Організатор аукціону – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3. Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки на сайті
ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електронної пошти:
lviv@spfu.gov.ua.
Служба з організації аукціону – відділ реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин, контактна особа – Доманська Ірина Богданівна, тел. (032)261-66-02 та 255-39-72.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 17
серпня 2018 р. № 01165.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000025-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів.
Крок аукціону:
аукціону без умов: мінімальний крок аукціону – 37978,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціону –
18989,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону на
етапі подання цінових пропозицій – 18989,20 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов окремого майна – нежитлової будівлі,
літ. А-3, загальною площею 1080,4 м2 за адресою: Львівська
обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б, що перебуває на
балансі Головного управління Держгеокадастру у Львівській
області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля, літ. А-3,
загальною площею 1080,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 80105, Львівська обл., м. Червоноград,
просп. Шевченка, 3б.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної частини міста Червонограда та перебуває в незадовільному
стані, а саме: відсутня частина конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні заповнення, зруйновані всі інженерні
комунікації (електрика, водопостачання, каналізація, опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком на стінах. Часткове руйнування цегляної кладки.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,2006
га. Кадастровий номер земельної ділянки 4611800000:02:008:0001. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування. Категорія земель: землі
житлової та громадської забудови.
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Балансоутримувач: Головне управління Держгеокадастру у Львівській області. Код ЄДРПОУ 39769942.
Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. Чорновола, 4,
тел. (032) 235-13-00.
Контактна особа – Колодчак Іван Романович, тел. (032)235-13-09.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 вересня 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – нежитлової будівлі, літ. А-3, загальною площею 1080,4 м2 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград,
просп. Шевченка, 3Б, що перебуває на балансі Головного управління
Держгеокадастру у Львівській 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
(зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 440 394,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 220 197,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 220 197,00 грн без ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 44 039,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 22 019,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22 019,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К Левицького, 18;
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

22 серпня 2018 року

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
тел. (032)299-91-07, телефон для довідок: (032)261-62-14. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електронної
пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000008-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 4 403,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 201,97грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 201,97 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов окремого майна – нежитлової будівлі,
сховище для техніки, площею 806,6 м2 за адресою:
Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір,
вул. Дністрова, 69, що перебуває на балансі
Старосамбірської районної державної адміністрації
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля, сховище
для техніки, площею 806,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 82000, Львівська обл., Старосамбірський
р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова, 69.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля виробничоскладського типу, розташована в периферійній зоні міста. Висота приміщень – 3,4 м; фундамент – залізобетонний стрічковий, під колонами
бетонний старанного типу; стіни – цегляні, перекриття – залізобетонні
плити на бетонних ригелях; покрівля – рулонна суміщена; віконні заповнення відсутні; підлога вимагає відновлення бетонного покриття;
інженерне обладнання – відсутнє. Будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Балансоутримувач: Старосамбірська районна державна адміністрація. Код ЄДРПОУ 04056411.
Адреса балансоутримувача: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 40.
Контактна особа – Пупа Руслан Романович, тел. (0238) 21-459.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 вересня 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
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тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – нежитлової будівлі, сховище для
техніки, площею 806,6 м2 за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова,69, що перебуває на балансі Старосамбірської районної державної адміністрації, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 301 981,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 150 990,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –150 990,50 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 30 198,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 099,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –15 099,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172.
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
тел. (032)299-91-07, телефон для довідок: (032)261-62-14. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електронної
пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000002-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
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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 – 3 019,81 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 509,91 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1509,91 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта незавершеного будівництва –
очисні споруди
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
очисні споруди.
Місцезнаходження об’єкта: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 27Е.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – очисні
споруди розташований по вул. Гірничій, 27Е, м. Новий Розділ Львівської області, у безпосередній близькості до об’єктів промислового
призначення. До найближчої зупинки громадського транспорту приблизно 1 км. Очисні споруди – незавершене будівництво резервуарів
із двох збірних залізобетонних конструкцій, змонтованих на монолітних
фундаментах, у кількості 3 шт. На даний час залізобетонні конструкції
частково демонтовані. Розміри першої конструкції, що складається із
змонтованих залізобетонних плит розміром 2м*2,92м*0,15м. Розміри
другої конструкції, що складається із змонтованих залізобетонних плит
розміром 3м*4,5м*0,2м. Крім того, є залишки монолітних фундаментів
від круглих резервуарів діаметром 15 м у кількості 1 шт. Інженерні комунікації, необхідні для функціонування очисних споруд, відсутні. Відсутні
також під’їзні автошляхи та площадки. Об’єкт знаходиться в низині відносно місцевого рельєфу.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції,
які не використані для будівництва, а також устаткування, не передане
до монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Балансоутримувач: Роздільське ДГХП «Сірка», код ЄДРПОУ
05792891, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2.
Рівень будівельної готовності становить 21%.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель згідно з класифікатором (код 11) – землі промисловості, земельна ділянка під об’єктом
окремо не виділялася, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну ділянку незареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 вересня 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432( зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, зі 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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 3 433 730,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 716 865,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 716 865,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 343 373,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 171 686,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 171 686,50 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.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Умова продажу об’єкта приватизації:
Покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку у належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі.
4. Додаткова інформація.
1) Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області, Банк
одержувача – Головне управління Державної казначейської служби
України у Львівській області, МФО 825014, м. Львів, вул. К Левицького, 18;
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ, Банк одержувача: Державна
казначейська служба України, МФО 820172, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
2) Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3) Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
тел. (032)299-91-07, телефон для довідок: (032)255-38-55. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електронної
пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ
по Львівській області від 15 серпня 2018 року № 01146 (протокол № 1
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації від 15 серпня 2018 р.).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000026-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 34 337,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 168,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 17 168,65 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав
відповідний договір https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта незавершеного будівництва –
центральна заводська лабораторія
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
центральна заводська лабораторія.
Місцезнаходження об’єкта: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Технологічна, 2Б.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – центральна заводська лабораторія розташований по вул. Технологічній,
2Б, м. Новий Розділ Львівської області. У безпосередній близькості
від об’єкта розташовані інші об’єкти промислового призначення. Об’єкт
знаходиться на відстані 200 м від дороги загального користування. Не
завершена будівництвом 4-поверхова споруда висотою 15,2 м. Площа забудови 1157 м2. Фундамент – бетонні блоки, стіни цегляні, покрівля – толь, перекриття залізобетонне. Віконні та дверні заповнення
відсутні. Інженерні комунікації відсутні. На будівельному майданчику
відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або таке, що
потребує монтажу.
Балансоутримувач: Роздільське ДГХП «Сірка» (код ЄДРПОУ
05792891).
Рівень будівельної готовності об’єкта становить 34%.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель згідно з класифікатором (код 11) – землі промисловості. Земельна ділянка під об’єктом
окремо не виділялася, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну ділянку незареєстровані.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 вересня 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432( зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432( зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, зі 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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 945 343,29 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 972 671,65 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 972 671,65 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –194 534,33 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 97 267,17 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 97 267,17 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.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
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Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку у належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі.
4. Додаткова інформація.
1) Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області, Банк
одержувача – Головне управління Державної казначейської служби
України у Львівській області, МФО 825014, м. Львів, вул. К Левицького, 18;
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ, Банк одержувача: Державна
казначейська служба України, МФО 820172, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
2) Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/ info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.
3) Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок: (032) 255-38-55. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електронної
пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ
по Львівській області від 15 серпня 2018 № 01145 (протокол № 1 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації від 15 серпня
2018 р.).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000026-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 19 453,43 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 726,72 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 726,72 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі кафе літ. «А-1» загальною площею 148,7 м2
за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Загірне,
вул. Ясенівецька, 7, що перебуває на балансі
ДП «Дашавський завод композиційних матеріалів»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: окреме майно – будівля кафе літ. «А-1»
загальною площею 148,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 82446, Львівська обл., Стрийський р-н,
с. Загірне, вул. Ясенівецька, 7.
Відомості про об’єкт: нежитлова цегляна одноповерхова будівля
кафе «літ.А-1» загальною площею 148,7 м2. Рік побудови – 1968. Висота
приміщень – 2,80 м, фундамент – бетонний, стіни – цегляні, перекриття – дерев’яне, покрівля – толь, зовнішнє облицювання – штукатурка,
підлога – бетонна, наявне електроосвітлення.
Відомості про земельну ділянку: знаходиться за адресою Львівська
обл., Стрийський р-н, с. Загірне, вул. Ясенівецька, 7, цільове призна-
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чення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площа –
0,0736 га, кадастровий № 4625382700:01:011:0023.
Балансоутримувач: ДП»Дашавський завод композиційних матеріалів». Код ЄДРПОУ 00152402.
Адреса балансоутримувача: 82443, Львівська область, с. Дашава,
Стрийський р-н.
Контактна особа – Цап Василь Антонович, тел. (050) 103-63-73.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 вересня 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – будівлі кафе літ. «А-1» загальною
площею 148,7 м2 за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Загірне, вул. Ясенівецька, 7, що перебуває на балансі ДП»Дашавський
завод композиційних матеріалів», здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 33 669,91 грн(без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 16 834, 96 грн(без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –16 834, 96 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3 366,99 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 683,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 683,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К Левицького, 18;
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172.
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
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Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
тел. (032)299-91-07, телефон для довідок: (032)261-62-14. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електронної
пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000013-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 336,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 168,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 168,35 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/elektronni-majdanchikiets-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.
h Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації
соціально-культурного призначення –
Спортивна база відпочинку «Портовик».
Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., Ізмаїльський район,
с. Озерне, вул. Польова, 19.
Відомості про об’єкт: база діюча, розташована на східному березі
озера Ялпуг у межах прибережної захисної смуги, встановленої навколо озера, в 28 км від міста Ізмаїл. Площа території бази складає 4,09 га.
До складу спортивної бази відпочинку «Портовик» входять 3 спальних
корпуси (529,7 м2; 132,8 м2; 246,3 м2), адміністративна будівля (51,3 м2),
павільйон відпочинку (88,6 м2), 5 будинків відпочинку по 17,3 м2 кожний, службовий корпус (66,2 м2), господарчий блок (42,5 м2), прохідна
(29,5 м2), човновий ангар (147,1 м2), трансформаторна підстанція (6,1 м2),
тир з більярдом (77,6 м2), вольєр для птахів, кав’ярня з кіоском, бесідки –
11 штук, вбиральні – 3 штуки, навіси – 2 штуки, душ, приміщення ГСМ,
зливні ями та надвірні споруди, плавзасоби, обладнання, інвентар. Наявна водонапірна вежа Рожновського. Питна вода відсутня.
Балансоутримувач: Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація морських
портів України», адреса: вул. Набережна Луки Капікраяна, 4, м. Ізмаїл,
Одеська область, 68609, (код ЄДРПОУ 38728402)тел. (04841) 20645,
e-mail: vd@izm.uspa.gov.ua.
Відомості про земельні ділянку:
1) Кадастровий номер: 5122084800:01:001:0426. Площа – 4,09 га.
Вид права: право постійного користування. Користувач: Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт». Земельна ділянка надана в постійне користування відповідно рішення
Озерненської сільської ради народних депутатів від 30.11.1995 № 34.
Види обмеження у використанні земельної ділянки: на земельну ділянку площею 0,2417га встановлено обмеження – охоронна зона
навколо (вздовж)об’єкта енергетичної системи, на площу 4,0900 га
встановлено обмеження – охоронна зона навколо об’єкта культурної
спадщини, водоохоронна зона, прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах; на площу 1,5266 га встановлено
обмеження – санітарно-захисна зона навколо об’єкта. Цільове призначення: І.10.08 для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних,
спортивних і туристичних цілей. Категорія земель: землі водного
фонду. Вид використання: розміщення спортивної сезонної бази
відпочинку «Портовик».
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2) Кадастровий номер: 5122084800:01:001:0381. Площа – 0,2534 га.
Вид права: право постійного користування. Користувач: Державне
підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт». Земельна
ділянка надана в постійне користування розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 07.02.2011 №63/А-2011. Розташована земельна ділянка за межами населеного пункту (адреса: Одеська
обл., Ізмаїльський р-н, Ожерненська сільська рада). Цільове призначення: для обслуговування існуючої бази відпочинку «Портовик» (водопровідна башта Рожновського та інженерні мережі). Види обмеження
у використанні земельної ділянки: дотримання режиму використання
земель для охоронних і санітарно-захисних зон.
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: 19 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 – 1752100,0 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 876050,0;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 876050,0 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 – 175210,0 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 87605,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 87605,0 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. Зберігання профілю діяльності та забезпечення функціонування
спортивної бази відпочинку «Портовик» не менше 5 років з метою оздоровлення та відпочинку населення, у т.ч. дітей.
2. Забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами
трудового законодавства, у т.ч. своєчасна виплати заробітної плати не
нижче мінімального рівня.
3. Зберігання протягом 5 років кількість робочих місць, які склалися
на час укладання договору купівлі-продажу.
4. Створення щороку протягом 5 років сезонних робочих місць для
забезпечення функціонування бази в оздоровчий період не менше 7
одиниць.
5. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм експлуатації спортивної бази
відпочинку «Портовик».
6. Дотримання санітарних та протипожежних норм і правил експлуатації спортивної бази відпочинку «Портовик».
7. Забезпечити використання земельної ділянки згідно з чинним
законодавством.
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
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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.
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, телефон для довідок: (048) 731-40-43, 731-7262. 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 ___.___.2018р. №_________ (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-2018-07-26-000020-3.
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 – 17521,0 грн;
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аукціону із зниженням стартової ціни – 8760,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8760,5 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні без умов об’єкта малої
приватизації – окремого майна – група інвентарних об’єктів
у складі: магазин літ. А-1, сарай літ. Б, Б-1, сарай літ. В
за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка,
вул. Паркова, 8, балансоутримувач – ТОВ «Агрофірма
«Петрівське», код ЄДРПОУ 38026732
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Назва об’єкта: окреме майно – група інвентарних об’єктів
у складі: магазин літ. А-1, сарай літ. Б, Б-1, сарай літ. В
за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка,
вул. Паркова, 8 (Далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н,
с. Бричківка, вул. Паркова, 8.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхові нежитлові будівлі 1952 року
побудови, загальний стан – незадовільний. Будівля магазину: загальна площа – 78,2 м2, фундаменти – бетонні, стіни – цегляні, перекриття – дерев’яні, покрівля – азбестові листи; підлога – плитка; інженерні
комунікації – електропостачання, пічне опалення; будівлі сараїв: площа – 40,9 м2, 30,4 м2, 23,5 м2, фундаменти – цегляні, стіни – цегляні,
перекриття – дерев’яні, покрівля – азбестові листи; підлога – бетонна;
інженерні комунікації – відсутні.
Функціональне використання та умови користування – за призначенням.
Право власності зареєстровано 29.05.2017 №1260920753240.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єкт не виділялась. Кадастровий номер не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: частина об’єкта (будівля магазину) перебуває в оренді згідно з договором
№58/09-с від 21.08.2009, укладеним між РВ ФДМУ по Полтавській області та ФОП Шовгеня Т. М. Орендована площа – 78,0 м2. Розмір місячної орендної плати – 1299,42 грн. Термін дії договору оренди – до
21.05.2020.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю
«Агрофірма «Петрівське», код ЄДРПОУ 38026732, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, вул. Полтавська, 11А, тел. (0532) 67-44-97.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 17 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
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 проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону;
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – група
інвентарних об’єктів у складі: магазин літ. А-1, сарай літ. Б, Б-1, сарай
літ. В за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка,
вул. Паркова, 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, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 30777,73 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15388,86 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15388,86 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3077,77 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1538,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1538,88 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20%.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава,
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: Полтавська обл., Полтавський р-н,
с. Бричківка, вул. Паркова, 8.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Агрофірма «Петрівське» Ландарь О. А., тел. (0532) 67-44-97.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса
електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів». http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 13.08.2018 № 513
(протокол № 1 від 13.08.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000046-1.
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 – 307,78 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 153,89 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 153,89 грн.
Аукціон буде проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації соціально-культурного призначення –
їдальні за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Степове, вул. Шкільна, 4, що перебуває на балансі
ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт» (код ЄДРПОУ 31059651)
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Назва об’єкта: їдальня (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Степове, вул. Шкільна, 4.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова будівля, рік побудови – 1956.
Загальна площа приміщень – 120,2 м2. Елементи будівлі: стіни – цегла,
покрівля – шифер, перекриття – дерев’яне, підлога – дошка, фундамент – бут. Електрика – в наявності. Вид опалення – пічне. Водопостачання, каналізація, електропостачання – в наявності. Загальний стан
об’єкта – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування – використання за призначенням.
Право власності зареєстровано 24.12.2007 №17184628
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: місце розташування земельної ділянки: вул. Шкільна, 4, с. Степове, Глобинського району, Полтавської області.
Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний.
Їдальня розташована на території Кринківської сільської ради Глобинського району Полтавської області.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: їдальня перебуває в оренді відповідно до договору № 63/12-с від 25.04.12,
укладеного між Регіональним відділенням ФДМУ по Полтавській області
та ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт».
Орендована площа – 120,2 м2.
Розмір місячної орендної плати – 229,70 грн.
Термін дії договору оренди – до 25.08.2020.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач – ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651), 39001, Полтавська обл.,
Глобинський р-н, м. Глобине, вул. Заводська, 1, тел./факс (05365) 265-37, (05365) 27-0-61.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 17 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 елек-
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тронною 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 зі ст. 22 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта державної власності соціально-культурного
призначення – їдальні, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с.Степове, вул. Шкільна, 4, 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 – 50100,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 25050,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25050,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5010,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2505,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2505,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1) збереження профілю діяльності об’єкта державної власності –
їдальня, що розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський
р-н, с. Степове, вул. Шкільна, 4, протягом 2 років з моменту укладання
договору купівлі-продажу;
2) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальня, що розташована
за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, вул. Шкільна,
4, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації,
зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 2100,00 (дві тисячі
сто грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання договору
купівлі-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 перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019, Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
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Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401, Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Степове, вул. Шкільна, 4.
ПІБ контактної особи на об’єкті: юрист ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт» Кротенко Ігор Костянтинович, тел. 0504878302.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській області, м. Полтава,
вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса
електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 13.08.2018 № 518
(протокол № 1 від 13.08.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000037-1.
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 –501,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 250,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 250,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – будівля магазину, Ап, А,
загальною площею 170,3 м2 за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Степове, вул. Шкільна, 6
1. Інформація про об’єкт приватизації
h Назва об’єкта:: будівля магазину, Ап, А,
загальною площею 170,3 м2 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Степове, вул. Шкільна, буд. 6.
Дані про об’єкт нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо): окремо розташована нежитлова одноповерхо-
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ва будівля літ. Ап, А, загальною площею 170,3 м2, що складається із
підвального приміщення площею 26,1 м2 та приміщень 1-го поверху
площею 144,2 м2. Фундамент – стрічковий бутовий; стіни – цегляні;
перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне мазане; покрівля – азбестоцементна; підлога – цементна, пофарбована; вікна – дерев’яні;
двері – дерев’яні; внутрішнє опорядження – шпалери, штукатурка, пофарбування, пластикові стельові плити; зовнішнє опорядження – пофарбування; інженерне обладнання – опалення – відсутнє; вентиляція
природна; водопровід – відсутній; каналізація – відсутня; електропостачання – від зовнішніх мереж; газопостачання – відсутнє. Загальна
площа – 170,3 м2( площа 1-го поверху 144,2 м2, площа підвалу 26,1 м2).
Рік побудови 1956 р. Об’єкт розташований в центральній частині села.
Загальний стан – задовільний.
Функціональне використання та умови користування – за призначенням.
Право власності зареєстровано 24.12.2007 №21561809.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: кадастровий номер – відсутній, цільове призначення – для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: частина приміщення магазину перебуває в оренді відповідно договору
№ 62/12-с від 25.04.12, укладеного між Регіональним відділенням ФДМУ
по Полтавській області та ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт».
Орендована площа – 68,7 м2.
Розмір місячної орендної плати – 320,81 грн.
Термін дії договору оренди – до 25.08.2020.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт»
за адресою: 39001, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Заводська, 1,
тел. (0536) 537548.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 17 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 зі 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 будівлі магазину Ап, А, загальною площею 170,3 м2, що
знаходиться за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове,
вул. Шкільна, буд. 6, здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018
№2269-VIII, Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432, 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 – 74200,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 37100,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 37100,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7420,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3710,0 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3710,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності малої приватизації окремого майна – будівлі магазину, Ап, А, загальною площею 170,3 м2, що
розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, вул. Шкільна, буд. 6, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок
органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, у розмірі
2288,00 (дві тисячі двісті вісімдесят вісім грн. 00 коп.) гривень в місячний
термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20%.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства),її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, 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., Глобинський р-н, с. Степове, вул. Шкільна, буд.6.
ПІБ контактної особи на об’єкті: юрист ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» Кротенко Ігор Костянтинович – номер телефону (0536)53-75-48.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській області, м. Полтава,
вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефон для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса
електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області, у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
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державного майна України по Полтавській області від 13.08.2018 № 515,
протокол № 1 від 13.08.2018 засідання аукціонної комісії.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000033-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять)днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 742,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 371,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 371,0 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на веб – сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб – сторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
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 – лазня
за адресою: Полтавська область, Глобинський район,
с. Степове, провулок Парковий, 13, що перебуває на балансі
ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651)
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Назва об’єкта: лазня (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Степове, пров. Парковий, 13.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова будівля, рік побудови – 1981.
Загальна площа приміщень – 215,8 м2. Стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – з/бетонні плити, підлога – бетон, фундамент – бут.
Електрика – в наявності.
Загальний стан об’єкта – задовільний.
Функціональне використання та умови користування: можливе подальше використання – використовувати за призначенням.
Право власності зареєстровано 24.12.2007 №17184323.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: місце розташування земельної ділянки: пров. Парковий, 13,
с. Степове, Глобинського р-ну Полтавської обл.
Земельна ділянка під об’єкт не виділялась. Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Лазня розташована на території Кринківської сільської ради Глобинського району Полтавської області.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: лазня
перебуває в оренді відповідно до договору № 64/12-с від 25.04.12, укладеного між Регіональним відділенням ФДМУ по Полтавській області та
ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт».
Орендована площа – 215,8 м2.
Розмір місячної орендної плати – 278,12 грн.
Термін дії договору оренди – 25.08.2020.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код
за ЄДРПОУ 31059651), 39001, Полтавська обл., Глобинський р-н, м. Глобине, вул. Заводська, 1, тел./факс (05365) 26-5-37, (05365) 27-0-61.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 17 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.
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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 зі ст. 22 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта державної власності соціально-культурного
призначення – лазня, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Степове, пров. Парковий, 13, 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 – 107700,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 53850,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 53850,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10770,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5385,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5385,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1) збереження профілю діяльності об’єкта державної власності –
лазня, що розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Степове, пров. Парковий, 13, протягом 2 років з моменту укладення
договору купівлі-продажу;
2) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення – лазня, що розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, пров. Парковий,
13, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації,
зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 1600,00 (одна тисяча
шістсот грн 00 коп.) гривень у місячний термін після підписання договору купівлі-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 перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019, Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава,
вулиця
Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401, Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
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Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, пров. Парковий, 13.
ПІБ контактної особи на об’єкті: юрист ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт»- Кротенко Ігор Костянтинович, тел.0504878302.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, м. Полтава вул.
Небесної Сотні, 1/23.
Телефон для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса
електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
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 13.08.2018 № 512
(протокол № 1 від 13.08.2018 засідання аукціонної комісії).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000042-1.
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 – 1077, 0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 538,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 538,5 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій
розміром 99,9451 % статутного капіталу приватного
акціонерного товариства «Полтавасадвинмаркет»
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Повне найменування товариства: приватне акціонерне
товариство «Полтавасадвинмаркет»
(далі – ПрАТ «Полтавасадвинмаркет).
Місцезнаходження товариства: 36010, м. Полтава, вул. Половка, 62а.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 30063363.
Розмір статутного капіталу товариства – 5571,54 тис. грн.
Пропонується до продажу пакет акцій у кількості 5571540 штук,
що становить 99,9451 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.07.2018 –
2 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 68.20 – надання
послуг оренди і експлуатації власного чи орендованого нерухомого
майна.
Основна номенклатура – надання послуг оренди і експлуатації власного нерухомого майна.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції станом: за 2017 рік – 362,5 тис. грн; за І квартал 2018 року –
327,3 тис. грн.
Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): виробничі будівлі – овочесховище, А-1, загальною площею
2481,0 м2, адміністративна будівля, Б-1, загальною площею 62,2 м2,
компресорна, В-1, загальною площею 155,1 м2, ворота № 1 площею
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м2,

м2,

м2,

16,4
огорожа № 2 площею 15,5
огорожа № 3 площею 400,3
ворота № 4 площею 9,1 м2, з/д колія № 6 довжиною 165,1 м, замощення
2
№ 7 площею 5135 м будівлі, розташовані за адресою: Полтавська обл.,
м. Полтава, вул. Половка, 62а, знаходяться у приватній власності ПрАТ
«Полтавасадвинмаркет» на підставі Витягу з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, серія та номер:
93248308, виданий 31.07.2017, реєстраційний № 1314050853101.
Функціональне використання – здійснення господарської діяльності.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання: земельна ділянка, що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Половка, 62А, площею 1,8 га,
цільове призначення земельної ділянки – 03,15 – для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови (згідно поданої
податкової декларації плати за землю за 2018 рік). Земельна ділянка
не відводилась, право власності не оформлено. Проект розподілу території у стадії розробки.
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» за останні три роки
та останній звітний період
Значення показника

Назва показника

За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн

2667,0
297,0
50,4
20,8
1181,9
1051,9
-39,5

1604,0
86,6
11,1
17,8
6215,7
6163,5
-219,3

362,5
4023,8
4341,4
-390,1
9038,4
4005,2
-1414,0

За І півріччя
2018 р.
327,3
4024,8
4166,0
-48,0
8719,1
3848,1
-157,1

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

Назва показника

1 Середньооблікова чисельність працівників, чол.
2 Первісна вартість основних фондів,
тис. грн
3 Залишкова вартість основних фондів,
тис. грн
4 Знос основних фондів, %
5 Чистий прибуток, тис. грн
6 Прострочена заборгованість з виплати заробітної плати, тис. грн
7 Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис. грн
8 Прострочена заборгованість із страхування, тис. грн

Значення показника
8

6

2

І півріччя
2018 р.
2

5485,8

52804,8

52804,8

52804,8

706,5

4917,5

3992,7

3745,2

87,1
-39,5
0,0

90,7
-219,3
0,0

92,4
-1414,0
0,0

92,9
-157,1
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р.

Заборгованість ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» перед Державним
бюджетом України відсутня.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про
сплату екологічних зборів та платежів: немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 14 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону;
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
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Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація державного пакету ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»
у кількості 5571540 штук акцій, що становить 99,9451 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»
має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів
у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу
суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 5571540,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2785770,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2785770,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 557154,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 278577,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій ціни – 278577,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»
у кількості 5571540 штук, що становить 99,9451 % статутного капіталу
товариства (далі – покупець), зобов’язаний забезпечити:
погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності
на державний пакет акцій ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» кредиторської
заборгованості ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» перед кредиторами, яка
склалася на дату переходу до покупця права власності на державний
пакет акцій ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на
державний пакет акцій ПрАТ «Полтавасадвинмаркет».
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок № : 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок № : 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
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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: 36000, м. Полтава, вул. Половка, 62А.
ПІБ контактної особи на об’єкті: в. о. директора ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» Сориш Олена Леонідівна , тел. 0503053906.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській області, м. Полтава,
вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефон для довідок (0532) 22-24-86.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса
електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
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 10.08.2018 № 510
(протокол № 1 від 10.08.2018 засідання аукціонної комісії) із змінами,
внесеними наказом регіонального відділення від 16.08.2018 № 533.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000164-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 55715,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 27857,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27857,70 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудівля
загальною площею 183,0 м2 з надвірними будівлями
та спорудами за адресою: Сумська обл., смт Ямпіль,
вул. Спасо-Преображенська, 13, що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської служби України
в Ямпільському районі Сумської області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України в Ямпільському районі Сумської області.
Місцезнаходження управління: 41200, Сумська обл., смт Ямпіль,
бульв. Ювілейний, 3.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 36789180.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
товариство, умови їх використання:
h Пропонується до продажу окреме майно – адмінбудівля
загальною площею 183,0 м2 з надвірними будівлями
та спорудами.
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Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5925655100:02:001:0025) площею 0,1101 га для громадського призначення, розташована за адресою: Сумська обл., смт Ямпіль, вул. СпасоПреображенська, 13.
Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для житлової та
громадської забудови.
Характеристика окремого майна – адмінбудівля загальною площею
183,0 м2 з надвірними будівлями та спорудами.
Адміністративна будівля являє собою одноповерхову окремо стоячу споруду, що межує з однієї сторони з Ямпільським відділом національної поліції; виготовлена з деревини та обкладена білою цеглою.
Загальна площа адмінбудівлі становить 183 м2, об’єкт перебуває в задовільному стані.
Дах будівлі покрито шифером. Вікна дерев’яні та у середені встановлені металеві решітки. Вхідні двері виготовлено з дерева та обшиті
залізом; запасний вихід зачинений на решітки та дерев’яні двері; підлога дерев’яна, на стінах наклеєні шпалери.
Рік введення в експлуатацію окремого майна – 1917.
Водопостачання, електропостачання та каналізаційні мережі відсутні.
Цегляний паркан загальною площею 49,2 м2, перебуває в задовільному стані, металеві ворота демонтовані, зберігаються в адміністративній будівлі, придатні до використання.
Право власності: оформлено.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 14 вересня 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 – адмінбудівля загальною площею
183,0 м2 з надвірними будівлями та спорудами, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в Ямпільському районі Сумської області, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна – адмінбудівля загальною площею
183,0 м2 з надвірними будівлями та спорудами – має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 31777,4 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15888,7 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15888,7 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3177,74 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1588,87 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1588,87 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного внеску)
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 40011, Сумська обл., м. Тростянець,
вул. Вознесенська, 24.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник Управління Державної
казначейської служби України в Ямпільському районі Сумської області
Міньковська Л. О., тел. (05456) 2-22-36.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення
від 14.08.2018 № 441.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000072-1.
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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 317,77 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 158,89 грн;
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
158,89 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівля
магазину № 43 за адресою: Сумська обл., Сумський р-н,
ст. Золотницький, буд. 43, Верхньосироватська сільська рада,
що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Хлібозавод «Залізничник».
Місцезнаходження управління: 42600, Сумська обл., м. Тростянець,
пров. Гаївський, 26. E-mail: boromlja@ukr.net.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:23050348.
h Пропонується до продажу окреме майно – будівля магазину
№ 43 загальною площею 37,5 м2. Рік введення в експлуатацію
окремого майна – 1965. Об’єкт перебуває на території залізничної
станції Золотницький, поблизу населеного пункту с. Стінка
(частини автотраси Суми-Краснопілля). З обласним центром
район розташування об’єкта зв’язаний маршрутами громадського
транспорту. Відстань від об’єкта до обласного та районного центру
м. Суми – 15,0 км.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5924782900:04:001:0016) площею 13.2212 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, розташована
за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, Верхньосироватська сільська
рада, дорога км 12. Право постійного користування земельною ділянкою оформлено ПАТ «Українська залізниця».
Будівля магазину, окремо розташована, цегляна з залізобетонними
перекриттями, сумісною рулонною покрівлею, обладнана системою
електропостачання. На даний час будівля не використовується (первісне функціональне призначення – торгове), потребує проведення
комплексу ремонтно-відновлюваних робіт: укріпленню фундаментів,
кладки стін, перекриттів, ремонту покрівлі, підлоги, заміни заповнень
дверних та віконних прорізів, облаштування внутрішньої обробки,
ремонту системи електропостачання, пічного опалення (повністю
розукомплектована та не функціонує), не експлуатується протягом
останніх 5 років. Будівля має два входи (з тильної та фасадної сторони); забезпечується під’їзними шляхами із твердим покриттям для
автотранспорту.
Право власності: оформлено
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 14 вересня 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 – будівля магазину № 43, що перебуває на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.
Покупець окремого майна – будівля магазину № 43 – має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 2742,95 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1371,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1371,48 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 274,3 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 137,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 137,15грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, Верхньосироватська сільська рада, ст. Золотницький, буд. 43.
ПІБ контактної особи на об’єкті. директор ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» Рєзнік І. С., тел. (050) 9631666.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення
від 15.08.2018 № 442.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000022-1.
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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 27,43 грн;
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аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 13,71 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 13,71 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлова
будівля магазину № 60 (літ. А1) загальною площею 38,9 м2
за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н, Білківська
сільська рада, станція «Скрігівка», будинок б/н, що
обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Хлібозавод «Залізничник».
Місцезнаходження управління: 42600, Сумська обл., м. Тростянець,
пров. Гаївський, 26. E-mail: boromlja@ukr.net.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:23050348.
h Пропонується до продажу окреме майно – нежитлова будівля
магазину № 60 (літ. А1) загальною площею 38,9 м2. Рік введення
в експлуатацію окремого майна – 1979. Об’єкт знаходиться на
території залізничної станції «Скрягівка», забезпечується під’їзними
шляхами із твердим покриттям для автотранспорту.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5925080400:00:005:0001) площею 89.1075 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, розташована
за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н, сільська рада Білківська,
«Скрягівка» станція, будинок б/н. Право постійного користування земельною ділянкою оформлено ПАТ «Українська залізниця».
Приміщення магазину вбудоване в житловий будинок, цегляне з
дерев’яними перекриттями; покрівля – азбофанера; обладнане системою електропостачання; опалення – пічне; фундамент – цегла; перегородки цегляні та дерев’яні. Право власності: оформлено.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 14 вересня 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 – нежитлова будівля магазину № 60
(літ. А1) загальною площею 38,9 м2, що перебуває на балансі ПрАТ
«Хлібозавод «Залізничник», здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна – нежитлова будівля магазину № 60 (літ.
А1) загальною площею 38,9 м2 – має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 1613,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 806,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 806,55 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 161,31 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 80,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 80,66 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
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 Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., Тростянецький
район,сільська рада Білківська, «Скрягівка» станція, будинок б/н.
ПІБ контактної особи на об’єкті. директор ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» Рєзнік І. С., тел. (050) 9631666.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення
від 14.08.2018 № 440.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000040-1.
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.
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Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 16,13 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 8,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 8,07 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівля
магазину за адресою: Сумська обл., смт Краснопілля,
пров. Привокзальний, 9, що обліковується на балансі
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Хлібозавод «Залізничник».
Місцезнаходження управління: 42600, Сумська обл., м. Тростянець,
пров. Гаївський, 26. E-mail: boromlja@ukr.net.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:23050348.
h Пропонується до продажу окреме майно – будівля магазину
загальною площею 94,5 м2. Рік введення в експлуатацію окремого
майна – 1969. Об’єкт знаходиться на території смт Краснопілля
поряд із залізничним вокзалом.
Земельна ділянка не виділена.
Будівля магазину одноповерхова окремо розташована, цегляна з
перекриттями із залізобетонних плит; покрівля – рулонна; обладнана
системою електропостачання, водопостачання, каналізації, вентиляції,
опалення; фундамент – бетонні блоки; перегородки цегляні; підлога –
плитка, бетон; вікна – дерев’яні; двері – металеві, дерев’яні. Право
власності: оформлено.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 14 вересня 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 – будівля магазину, що перебуває
на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна – будівля магазину – має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 5892,27 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2946,14 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2946,14 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 589,23 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 294,61 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 294,61 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., смт. Краснопілля,
пров. Привокзальний, 9.
ПІБ контактної особи на об’єкті. директор ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» Рєзнік І. С., тел. (050) 9631666.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення
від 14.08.2018 № 439.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000041-1.
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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 58,92 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 29,46 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 29,46 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівля магазину
(літ. А-1) загальною площею 33,6 м2 з сараєм (літ. Б) за адресою:
Сумська обл., Краснопільський р-н, Самотоївська сільська рада,
станція «Корчаківка», що обліковується на балансі
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Хлібозавод «Залізничник».
Місцезнаходження управління: 42600, Сумська обл., м. Тростянець,
пров. Гаївський, 26. E-mail: boromlja@ukr.net.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:23050348.
h Пропонується до продажу окреме майно – будівля магазину
(літ. А-1) загальною площею 33,6 м2 із сараєм (літ. Б). Рік
введення в експлуатацію окремого майна – 1964. Об’єкт перебуває
на території залізничної станції Корчаківка, с. Самотоївка;
забезпечується під’їзними шляхами із твердим покриттям.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5922385400:01:010:0001) площею 8.6854 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, розташована
за адресою: Сумська обл., Краснопільський р-н, Самотоївська сільська
рада. Право постійного користування земельною ділянкою оформлено
ПАТ «Українська залізниця».
Будівля магазину – окремо розташована, цегляна з дерев’яними
перекриттями; покрівля – асбофанерна; обладнана системою електропостачання; опалення – пічне; фундамент – бутобетон; перегородки цегляні. Будівля сараю цегляна, фундамент – щебінь, покрівля – шифер.
Право власності: оформлено.
По даному об’єкту діє договір оренди, укладений між регіональним
відділенням та СПД-ФО Овсієнко Є. Г. Термін дії договору – до 19 жовтня 2018 року; місячна орендна плата становить 204,2 грн.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 14 вересня 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 – будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 33,6 м2 з сараєм (літ. Б), що перебуває на балансі ПрАТ
«Хлібозавод «Залізничник», здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна – будівля магазину (літ. А-1) загальною
площею 33,6 м2 з сараєм (літ. Б) – має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 2285,45 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1142,73 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1142,73 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 228,5 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 114,27 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 114,27 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області

22 серпня 2018 року

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., Краснопільський район,
с/рада, Корчаківка станція.
ПІБ контактної особи на об’єкті. директор ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» Рєзнік І. С., тел. (050) 9631666.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення
від 15.08.2018 № 443.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000004-1.
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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 22,85 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 11,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 11,43 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

22 серпня 2018 року

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальня з майном за адресою: Харківська обл.,
Харківський р-н, с. Тернова, вул. Світла, 2в
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: їдальня з майном.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Харківський р-н, с. Тернова, вул. Світла, 2в.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова цегляна будівля
їдальні літ. «А-1» загальною площею 144,9 м2, рік побудови – 1920.
Майно їдальні у кількості 5од.: піч – 1 од., камери холодильні – 2 од.,
щит електричний – 1 од., шафа для посуду – 1 од. Фізичний знос будівлі
близько 60%. Стіни – цегляні, покрівля – азбестоцементна, підлога –
бетон, плитка. Комунікації: електропостачання, водопостачання, опалення (пічне). Об’єкт розташований в периферійній частині с. Тернова.
Обладнання застарілих модифікацій, тривалий час не експлуатується,
розукомплектоване, знаходиться в незадовільному стані.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена.
Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 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 об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальня з майном за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Тернова, вул. Світла, 2в 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 має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 50710,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 25355,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25355,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5071,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2535,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2535,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській
області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальня з майном за адресою: Харківська обл., Харківський р-н,
с. Тернова, вул. Світла, 2в, у розмірі 4200,00 грн (згідно з договором про
надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 02.07.2018 №15(18).
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
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внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного
внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Усенко В. М., тел.: (057)700-77-69, адреса електронної пошти: kharkiv@
spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, м. Харків,
майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kharkiv.html.
Телефони для довідок (057) 700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 16.08.2018
№ 1642.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000090-2.
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 – 507,10 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 253,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 253,55 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва –
житловий будинок за адресою: Харківська обл.,
Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Краснокутський р-н,
с. Качалівка, вул. Червона, 1а.
Відомості про об’єкт: не завершений будівництвом житловий будинок (літ. А-1) з мансардним поверхом та прибудованою верандою. Загальна площа – 74,0 м2. Площа забудови – 103,4 м2. ОНБ розташований
у центральній частині села Качалівка. Вулиця Червона газифікована,
є мережа водопостачання. На будівельному майданчику знаходиться
одноповерховий чотирикімнатний житловий будинок з мансардою і верандою та надвірні споруди (також незавершеного будівництва): льох
та фундамент допоміжної споруди до житлового будинку. Інженерні
комунікації відсутні. Будівельний майданчик не огороджений, не охороняється. Заходи щодо консервації не проводились.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 53 %
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 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 об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Харківська обл., Краснокутський
р-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1а здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432,
зі змінами.
Покупець має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 41800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 20900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 20900,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4180,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2090,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2090,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській
області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1а, у розмірі 4900,00 грн (згідно з договором про
надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 02.07.2018 №7(18)
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного
внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Усенко В. М., тел.: (057)700-77-69, адреса електронної пошти: kharkiv@
spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, м. Харків,
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kharkiv.html.
Телефони для довідок (057) 700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 16.08.2018
№ 1641.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000091-2.
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 – 418,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 209,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 209,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва –
громадсько-побутовий корпус за адресою: Харківська обл.,
Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: громадсько-побутовий корпус.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою каркасно-панельну споруду. Кількість поверхів різна: триповерхова та двоповерхова частини з’єднані між собою одноповерховою частиною. Загальна площа –
3098,4 м2. Площа забудови – 1680 м2. Об’єкт розташований поруч з
діючим навчальним корпусом ДНЗ «Ізюмський професійний ліцей»
на земельній ділянці площею орієнтовно 0,8 га. Будівельний майданчик не огороджений, не охороняється. Заходи щодо консервації
не проводились. До складу об’єкта не входять прибудований критий
перехід, що з’єднує його з діючим навчальним корпусом. Фундаменти — монолітні залізобетонні; підвал – колишнє бомбосховище, монолітне залізобетонне (не входить до складу об’єкта); зовнішні стіни
із залізобетонних панелей та частково з цегли; три сходових марші;
перегородки виконані частково з керамічної і силікатної цегли; перекриття — збірні із залізобетонних ребристих і пустотних плит. Інженерні комунікації відсутні.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці ДНЗ «Ізюмський професійний ліцей»
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 34 %
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 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 об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – громадсько-побутовий корпус за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 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

22 серпня 2018 року

Покупець має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 53600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 26800,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 26800,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5360,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2680,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2680,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для
проведення оцінки об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – громадсько-побутовий корпус за адресою: Харківська обл.,
Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18, у розмірі 4700,00 грн
(згідно з договором про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації
від 03.07.2018 №16(18).
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного
внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Усенко В. М., тел.: (057) 700-77-69, адреса електронної пошти: kharkiv@
spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, м. Харків,
майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kharkiv.html.
Телефони для довідок (057) 700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 16.08.2018
№ 1640.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000094-2.
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 – 536,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 268,00 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 268,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення –
їдальня, за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ,
вул. Ювілейна, 72
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: їдальня.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ювілейна, 72.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля їдальні
(літ. В) загальною площею 419 м2 з підвалом. Рік побудови 1984. Будівля
не експлуатується, перебуває в занедбаному стані, комунікації відсутні,
технічний стан незадовільний. Стіни – цегляні, перекриття – залізобетонні, покриття – шифер, підлога – бетон. Об’єкт розташований в периферійній частині м. Куп’янська.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена.
Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 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 об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальня за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ,
вул. Ювілейна, 72а 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 має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 630300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 315150 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 315150 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 63030,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31515,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31515,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській
області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальня за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ювілейна, 72, у розмірі 4900,00 грн (згідно з договором про надання послуг з
оцінки об’єкта приватизації від 02.07.2018 №12 (18).
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4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного
внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Усенко В. М., тел.: (057)700-77-69, адреса електронної пошти: kharkiv@
spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, м. Харків,
майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kharkiv.html.
Телефони для довідок (057) 700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 16.08.2018
№ 1639.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000073-2 .
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 – 6303,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 3151,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3151,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення продажу в електронній торговій системі
на аукціоні з умовами об’єкта незавершеного будівництва –
цех № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури
1. Інформація про об’єкт приватизації
h Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – цех № 45
Черкаського заводу телеграфної апаратури.
Місцезнаходження об’єкта: 18000, м. Черкаси вул. Сумгаїтська, 1.
Відомості про об’єкт: окремо розташована багатоповерхова недобудована будівля з підвалом в плані (літ. 2Б, пд.) та огорожа 11-12. Об’єм
недобудови – 4134 м3. Ступінь будівельної готовності – 34%. Початок
будівництва – 1988 рік, припинення – травень 1993 року. Конструктивні
елементи: каркас залізобетонний рамний; фундаменти: залізобетонні –
під колони, стрічкові залізобетонні – під зовнішні стіни; покриття та перекриття – пустотні та ребристі плити; балки металеві та залізобетонні;
сходові марші відсутні. Зовнішні стіни 1-го поверху виконано з силікатної цегли, товщиною 510 мм, над прорізами влаштовано залізобетонні
перемички. Інші зовнішні стіни виконано з бетонних навісних панелей,
частково стінові панелі відсутні. Внутрішні перегородки відсутні; віконні
та дверні прорізи не заповнено; покриття підлог відсутні; зовнішнє та
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
внутрішнє оздоблення стін та стелі не виконано. Інженерні комунікації
на земельній ділянці доступні. Асфальтовані під’їзні шляхи. Фізичний
стан задовільний. Фізичний знос – 39%.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: кадастровий номер
7110136700:05:003:0078, загальна площа 0,8341 га; цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості. Право власності зареєстровано за державою
в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області (реєстраційний номер 1150329171101). Обмеження та обтяження: земельна ділянка площею 0,0122 га – охоронна зона
діючих інженерних комунікацій; земельна ділянка площею 0,0026 га –
інші земельні сервітути
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 вересня
2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь
в електронному аукціоні закритих цінових пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 3 114 740,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 557 370,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 557 370,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 311 474,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 155 737,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 155 737,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) подальше призначення та використання об’єкта покупець вирішує самостійно;
2) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити вартість
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 01.06.2018 № 8) в сумі 8 500,00 грн на розрахунковий рахунок № 35217078002036 в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Черкаській області;
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3) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора Державного підприємства «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити
рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, та 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.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Черкаській області. Адреса: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок:
(0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00
до 14.00. Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.gov.ua. Контактна
особа: Заставенко Євдокія Макарівна.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту
114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р.
№ 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні вноситься
переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня
опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
від 14 серпня 2018 р. № 27-НБ (протокол № 1 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації від 13.08.2018).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000022-3
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – крок аукціону становить 1% (один відсоток)
стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить 1%
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на етапі
подання цінових пропозицій крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.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 та з якими адміністратор уклав відповідний
договір.
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами окремого майна – частина будівлі
побутового призначення для механізаторів, А-1, площею 73,1 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
h Назва об’єкта: окреме майно – частина будівлі побутового
призначення для механізаторів, А-1, площею 73,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20731, Черкаська обл., Смілянський р-н,
с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33в.
Відомості про об’єкт: приміщення загальною площею 73,1 м2 (№ 1
площею 23,2 м2; № 2 площею 49,9 м2) одноповерхової цегляної будівлі
побутового призначення (літ. А-1), висота приміщень – 2,41 м. Мають
окремий вхід. Фундамент – стрічковий кам’яний; стіни, перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яні колоди; покрівля – азбоцементні
хвилясті листи; вікна, двері – дерев’яні; підлога – дощата, оздоблена
керамічною плиткою. Рік введення в експлуатацію – 1971. Загальний
технічний стан – задовільний; фізичний знос – 37%. Інженерні мережі:
центральна електромережа; опалення індивідуальне, пічне від основної
будівлі. Об’єкт знаходиться у центральній частині населеного пункту.
Під’їзні дороги – асфальтовані та ґрунтові.
Балансоутримувач: Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (код за ЄДРПОУ
14198402). Адреса балансоутримувача: 20731, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 13, тел. (04733) 2-9910.; адреса електронної пошти: smilachiapv@ukr.net, контактна особа:
начальник планово-економічного відділу Шклярук Володимир Анатолійович.
Відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації земельна
ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 вересня
2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь
в електронному аукціоні закритих цінових пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 33 410,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16 705,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16 705,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 341,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 670,50 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 670,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) подальше призначення та використання об’єкта покупець вирішує самостійно;
2) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити вартість
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 03.03.2018 № 4) в сумі 1 150,00 грн на розрахунковий рахунок № 35217078002036 в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Черкаській області;
3) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора Державного підприємства «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити
рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, та 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.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Черкаській області. Адреса: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок:
(0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00
до 14.00. Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.gov.ua. Контактна
особа: Заставенко Євдокія Макарівна.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту
114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р.
№ 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні вноситься
переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня
опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області від 14 серпня 2018 року № 89-МП (протокол № 2 від 13.08.2018
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-2018-07-25-000001-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – крок аукціону становить 1 % (один відсоток)
стартової ціни об’єкта приватизації;
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аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на етапі
подання цінових пропозицій крок аукціону становить 1% (один відсоток)
стартової ціни об’єкта приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.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 та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком, за адресою:
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Павлівка, вул. Нова, 20
1. Інформація про об’єкт приватизації
h Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво одноквартирного житлового будинку з
господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н,
с. Павлівка, вул. Нова, 20.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: одноповерховий цегляний житловий одноквартирний
будинок літ А-1 з прибудовою літ. а-1 загальною площею 86,8 м2 з цегляним фундаментом, кладка стін виконана з керамічної та силікатної цегли,
перекриття – із залізобетонних стін. Будівельна готовність – 50,3%. Поряд
з будинком розташовані: господарський блок літ. Б-1 площею 76,2 м2 з
керамічної цегли, змонтовані стіни висотою 2,5 м, дах перекритий шифером, будівельна готовність – 47,4%; льох площею 16,7 м2 – заглиблена споруда зі стінами з керамічної цегли і бетонних блоків, дах частково
перекритий шифером, будівельна готовність – 61,3%
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта розміщено на веб-сайті ФДМУ:
http:// http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/69.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 19 вересня 2018 р. о 12.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 184
109 (сто вісімдесят чотири тисячі сто дев’ять) грн. 24 коп.
Розмір гарантійного внеску: 18 410,92 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 92 054 (дев’яносто дві тисячі п’ятдесят
чотири ) грн. 62 коп.
Розмір гарантійного внеску: 9 205,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни: 92 054 (дев’яносто
дві тисячі п’ятдесят чотири ) грн. 62 коп.
Розмір гарантійного внеску: 9 205,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Додаткові умови продажу:
Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 010 (три тисячі десять) грн
00 коп. на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м .Київ, МФО
820172, код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
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4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м .Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна за місцем його розташування з 9-00 до 16-00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів,
просп. Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у
п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00
до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 376302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 15.08.2018 № 628 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі «Прозорро.Продажі»: UA-AR-P-2018-07-26-000082-1.
Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону: 1 841,09 грн.
для аукціону із зниженням стартової ціни: 920,54 грн.
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 920,54 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із підключених до системи «Прозорро.Продажі» майданчиків. Операторів
електронних майданчиків можна знайти за посиланням: https://prozorro.
sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва 12-квартирного
житлового будинку за адресою: Чернігівська обл.,
м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, 21а
1. Інформація про об’єкт приватизації:
h Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво 12-квартирного житлового будинку.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. НовгородСіверський, вул. Залінійна, 21а.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: незавершене будівництво будинку виконане
з керамічної цегли, фундамент – з залізобетону. Стіни підвалу, який
складається з двох торцевих блок-секцій, виконані зі збірних бетонних
блоків і керамічної цегли. Укладені дві плити перекриття, одна сходова
площадка, будівельна готовність об’єкта близько 20 %
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/70.
2. Інформація про електронний аукціон:
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 19 вересня 2018 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.

47

ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
До участі в аукціоні не допускаються особи, на
яких поширюються обмеження, визначені частиною
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу
на аукціоні: 252 047 (двісті п’ятдесят дві тисячі сорок сім) грн. 41 коп.
Розмір гарантійного внеску: 25 204,74 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу
на аукціоні із зниженням стартової ціни: 126 023
(сто двадцять шість тисяч двадцять три) грн. 71 коп.
Розмір гарантійного внеску: 12 602,37 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни: 126 023 (сто двадцять шість тисяч
двадцять три) грн. 71 коп..
Розмір гарантійного внеску: 12 602,37 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській області грошові кошти,
пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в
сумі 4 296 (чотири тисячі двісті дев’яносто шість) грн
00 коп. на р/р 35212028013304, банк одержувача:
ДКСУ м .Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 14243893,
протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.
4. Додаткова інформація:
Реквізити для перерахування операторами
електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м .Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати
доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування
з 9-00 до 16-00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернігівській
області. Місцезнаходження: м. Чернігів, просп.
Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676302, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з
9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з
13.00 до 13.48 год. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 376-302, e-mail: morochko_74@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 16.08.2018 № 636 «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі»:
UA-AR-P-2018-07-26-000090-1.
Період між аукціоном з умовами або без умов та
аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із
зниженням стартової ціни та аукціоном за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни
об’єкта приватизації:
для аукціону: 2 520,47грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 1 260,23
грн;
для аукціону за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 1 260,23 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на
будь-якому із підключених до системи «Прозорро.
Продажі» майданчиків. Операторів електронних
майданчиків можна знайти за посиланням: https://
prozorro.sale/pokupcyam.
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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

