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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 18,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та
обліковується на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 05446893, приватизовано громадянином України – Семеновим Павлом
Георгійовичем (РНОКПП 2906225511), який став переможцем електронного аукціону
із зниженням стартової ціни. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 32 640,00 грн
(тридцять дві тисячі шістсот сорок гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 5 440,00 грн (п’ять
тисяч чотириста сорок гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 32,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та
обліковується на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 05446893, приватизовано громадянином України – Семеновим Павлом
Георгійовичем (РНОКПП 2906225511), який став переможцем електронного аукціону із
зниженням стартової ціни. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 122 520,00 грн
(сто двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 20 420,00
грн (двадцять тисяч чотириста двадцять гривень 00 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.06.2020 № 12/01-16-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі літ. А-1
загальною площею 409,5 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043) та розташована за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Соборна, 3А. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні без
умов юридичною особою – ТОВ «ЮНІК – СЕРВІС». Ціна продажу об’єкта – 564 012,00 грн,
у тому числі ПДВ – 94 002,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: носилки (5 шт.), протигази (8 шт.), сумка санітарна (21 шт.), каска (25 шт.) за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебуває на балансі ПАТ «Зміна». Приватизовано Приватним підприємством
«Українська економіко-правова группа» за ціною 92,40 грн, у тому числі ПДВ – 15,40 грн.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації

Окреме майно – адміністративна будівля загальною площею 146,5 м2 за адресою:
Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Вокзальна, 8, що обліковується на балансі
Головного управління статистики у Сумській області (код за ЄДРПОУ 02362227), приватизовано ТОВ «ЛЕКС ІСТЕЙТ» (код за ЄДРПОУ 43334358), як переможцем електронного
аукціону, за 28200,00 грн, у тому числі ПДВ – 4700,00 грн;
об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 1 за адресою: Сумська область, Сумський район, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 17А, балансоутримувач відсутній, приватизовано ТОВ «Антей Інвест Груп» (код за ЄДРПОУ 38116904),
як єдиним заявником на участь в аукціоні, за 601,2 грн, у тому числі ПДВ – 100,2 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – будівля лабораторії загальною площею 599,6 м2 за адресою: Рівненська область, Острозький район, м. Острог, вул. Сагайдачного, 49, що перебуває на балансі Острозької районної державної лікарні ветеринарної медицини, ЄДРПОУ
00703776, приватизовано на електронному аукціоні переможцем – фізичною особою –
Кучернюком Аліком Леонтійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2267016137). Ціна продажу на аукціоні становить 580 245,00 грн (п’ятсот вісімдесят
тисяч двісті сорок п’ять гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 96 707,50 грн (дев’яносто шість
тисяч сімсот сім гривень 50 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля котельні загальною площею 187 м2
за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Ємільчине, вул. Незалежності,
122г, що обліковується на балансі Олевського міжрайонного управління водного господарства, приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Ковальовим Юрієм Андрійовичем (номер облікової картки платника податків 2839402754), який єдиний подав
заяву на участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, за ціною 39600,00
грн (тридцять дев’ять тисяч шістсот гривень 00 копiйок), у т. ч. ПДВ – 6600,00 грн (шість
тисяч шістсот гривень 00 копiйок).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – будівля нежитлова за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Ласкова П. А., 2А, що обліковується на балансі ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01125755), приватизовано шляхом викупу єдиним учасником, що подав заяву на участь в аукціоні без умов, юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНСМЕДТЕХ» (ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 30549641) за 74 413,20 грн, у тому числі ПДВ – 12 402,20 грн.

України

Управління підготовки до
приватизації, т. 200-31-64
продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину)
загальною площею 115,9 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська
обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова
будівля (магазин) загальною площею 115,9 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське,
вул. Набережна, 14.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля площею 115,9 м2;
фундаменти бутові, стіни із черепашника, покрівля шиферна, перекриття зі збірних залізобетонних ребристих плит, підлога демонтована; інженерні комунікації відсутні. Рік
побудови – 1968. Тривалий час не використовується, потребує ремонту. Відомості про
земельну ділянку: земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 липня 2020 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 – нежитлової будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл.,
Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 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 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину)
загальною площею 115,9 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 36 120,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 060,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 18 060,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 612,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 806,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 1 806,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни
з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім
банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного
майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський
рахунок оператора електронного майданчика через касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на
проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 4 700,00 грн (чотири тисячі сімсот гривень
00 коп.) протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину) загальною
площею 115,9 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район,
с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
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4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
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., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Кравцова Галина Володимирівна, 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 Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Кіровоградській області від 19.06.2020
№ 12/01-119.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000017-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 361,20 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 180,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 180,60 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про проведення продажу на електронному аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлової будівлі, а саме: будівлі їдальні, Ааа1а2а3г,
загальною площею 240,3 м2; тротуару, вимощення, І;
ІІ; ІІІ; огорожі, № 1 за адресою: Кіровоградська обл.,
Маловисківський район, с. Березівка, вул. Шевченка, 6а,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – нежитлова будівля, а саме:
будівля їдальні, Ааа1а2а3г, загальною площею 240,3 м2;
тротуар, вимощення, І; ІІ; ІІІ; огорожа, № 1.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Маловисківський район, с. Березівка, вул. Шевченка, 6а.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля їдальні має один поверх,
окремо розташована. До складу об’єкта входять: будівля їдальні (літ. А),
прибудови (літ. аа1а2), ґанок (літ.г), тротуар (І, ІІ), вимощення (ІІІ), огорожа (№ 1). Фундаменти будівлі – бетонні блоки; стіни, перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; покрівля – шифер; підлога – плитка
керамічна, з рулонних матеріалів, дерев’яна; вікна, двері – дерев’яні,
металеві; каналізація; тротуар, вимощення – асфальтобетон; огорожа –
дерев’яні рейки; оснащення – опалення, електроосвітлення, водопровід.
Рік побудови – 1969. Приміщення не використовується і потребує ремонту. На даний час будівля не підключена до інженерних мереж, елементи
інженерних мереж перебувають у зруйнованому стані. Право державної
власності зареєстровано 12.09.2013, номер запису 2466923.
Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, адреса: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 липня 2020 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 – нежитлової будівлі, а саме: будівлі їдальні, Ааа1а2а3г, загальною площею 240,3 м2;
тротуару, вимощення, І; ІІ; ІІІ; огорожі, № 1 за адресою: Кіровоградська
обл., Маловисківський район, с. Березівка, вул. Шевченка, 6а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787), 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 малої приватизації – окремого майна – нежитлової
будівлі, а саме: будівлі їдальні, Ааа1а2а3г, загальною площею 240,3 м2;
тротуару, вимощення, І; ІІ; ІІІ; огорожі, № 1 за адресою: Кіровоградська
обл., Маловисківський район, с. Березівка, вул. Шевченка, 6а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787), має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

1 липня 2020 року

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 130 020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 65 010,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 65 010,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13 002,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6501,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 501,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу
відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у
розмірі 3 970,00 грн (три тисячі дев’ятсот сімдесят гривень 00 копійок)
протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівліпродажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, а саме: будівлі їдальні, Ааа1а2а3г, загальною площею 240,3 м2; тротуару, вимощення, І; ІІ; ІІІ; огорожі, № 1 за адресою: Кіровоградська обл.,
Маловисківський район, с. Березівка, вул. Шевченка, 6а, що перебуває
на балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787).
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.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
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., Маловисківський район, с. Березівка,
вул. Шевченка, 6а. Контактна особа: директор Смолінської шахти Карапузіков Олександр Миколайович, телефон (05258) 31353, адреса електронної пошти: secretar_smolino@ukr.net.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна,
телефони для довідок: (0522) 332400, (0522) 332579; 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 19.06.2020 № 12/01-118.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі:
UA-AR-P-2019-01-02-000005-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 300,20 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 650,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 650,10 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-13/1
(1 черга), БД-13/2 (1 черга), що розташований за адресою:
Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1,
кв. 2, який обліковується на балансі ДП «Національна атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція»,
код ЄДРПОУ 19355964
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова житлова
забудова у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга),
що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар,
пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2.
Інформація про балансоутримувача: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП
«Запорізька атомна електрична станція», код ЄДРПОУ 19355964, 71504,
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133. Контактна особа:
Мєлікян Наталія Степанівна, тел. 380613953878.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
до складу об’єкта приватизації входить: БД-13/1 (1 черга): БД-13/1
Літ. – А-2; підвал – пд. БД-13/2 (1 черга): БД-13/2 – Літ. А-2; підвал – пд.
Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації становить 44 %.
Фізичний знос – 40 %. Монтаж інженерних мереж та комунікацій, гарячий
та холодний водопровід, каналізація, вентиляція, телефонізація та інші
мережі не виконувалися.

Об’єкт приватизації розташований в районі котеджної забудови першої
черги м. Енергодар, у кварталі, який обмежений вул. Молодіжна, вул. Козацька та пров. Таврійський. Об’єкт приватизації розташований поряд
з автовокзалом та недалеко від залізничного вокзалу й центрального
міського ринку м. Енергодар, біля храму та поряд з трасою. Об’єкт приватизації являє собою двоквартирний житловий блок – будинок БД-13/1,
БД -13/2. Фундаменти стрічкові із блоків ФС. У підвальній частині стіни із
блоків ФБС. Перекриття підвалу із залізобетонних пустотних плит. Підлога у підвалі – бетонна підготовка. На першому поверху виконані: стіни
зі шлакоблоку, облицьовані цеглою, перегородки зі шлакоблоку і цегли.
Виконано перекриття над 1-му поверсі. На 2-му поверсі виконано стіни.
Перекриття не закінчене. Виконана кладка стін і вентиляційних шахт горищного приміщення. Усередині будинку – сходові щаблі по металевих
косоурах. Двері та вікна відсутні.
По об’єкту приватизації виконані тільки загальнобудівельні (будівельномонтажні) роботи щодо зведення коробки будівлі.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею: 0,0692
га, кадастровий номер земельної ділянки 2312500000:06:012:0105, цільове
призначення – для іншої житлової забудови (код за КВЦПЗ 02.07). Обтяження прав на земельну ділянку відсутні. Право власності оформлено за
державою Україна в особі Запорізької обласної державної адміністрації.
Функціональне використання об’єкта приватизації – малоповерхова
житлова забудова.
Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.
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: 22 липня 2020 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 малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-13/1
(1 черга), БД-13/2 (1 черга), що розташований за адресою: Запорізька
обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька
обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2, має відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, та довести відсутність ознак,
передбачених частиною 2 статті 8 цього Закону.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 901 584,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 950 792,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 950 792,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 190 158,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 95 079,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 95 079,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний:
відшкодувати витрати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях на проведення оцінки об’єкта у розмірі 7 500,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код
ЄДРПОУ 42767945
Рахунок № UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного
внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код
ЄДРПОУ 42767945
Рахунок № UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00
до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Енергодар,
пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях,
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. 061 226 07 75.
Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: Грійова Наталя Андріївна, 061 226 07 75, reform3_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 по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 17.06.2020 № 12/1-216.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000110-3.
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 – 19 015,84 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 507,92 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 507,92 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є 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.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення в
електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – лазні
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – лазня.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна,14, с. Гордівці Хотинського
району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його
західній частині, на відстані 250 м від дороги загального користування на
території колишньої тваринницької ферми поруч із приміщенням свиноферми. Об’єкт являє собою земельну ділянку із незначними ознаками
виритої під фундамент траншеї (виконані земляні роботи). Об’єкт поріс
бур’янами та чагарниками. Рік початку будівництва – 1989.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції,
які не використані для будівництва, а також устаткування, не передане до
монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, по межах будівельного
майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Балансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності – 3 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки 0,0224
га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування.
Власник земельної ділянки: держава в особі регіонального відділення
Фонду державного майна України.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 27.07.2020, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ
від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
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.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а
також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 5236,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2618,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2618,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 523,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 261,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 261,80 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки
на банківський рахунок оператора електронного майданчику через касу
відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Завершити будівництво об’єкта. Термін виконання даного
зобов’язання – протягом 5 років з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта (Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» (Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від
договір від 03.09.2019) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн протягом 30 днів з
дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
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:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA488201720355219001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в
іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
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Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США
та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій
зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: 58001,
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,48, адреса
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок
(0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 23.06.2020 № 60 «Про затвердження протоколу
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов
продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000154-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (52,36 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (26,18 грн) стартової ціни
об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (26,18 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні з умовами в електронній формі
об’єкта – окремого майна
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
окреме майно – гараж загальною площею 46,7 м2 за адресою:
Івано-Франківська обл., Рожнятівський район, с. Сваричів,
вул. 1 Травня, 3.
Дані про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля гаража на дві секції, висота – 2,65 м, фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – шифер.
Технічний стан – задовільний. Гараж не використовується.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею
0,0498 га, кадастровий номер 2624885101:01:004:0365, реєстраційний
номер 1208872126248, перебуває у власності територіальної громади
с. Сваричів.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Рожнятівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, адреса: 77600, Івано-Франківська
область, смт Рожнятів, вул. Гетьмана Мазепи, 4, код ЄДРПОУ 00699419,
тел. (03474) 20-610.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 27 липня 2020 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 46 186,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23 093,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни –
23 093,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 4 618,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 309,30 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 309,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню ФДМУ
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 4000 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта
надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта
надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of
Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі дні
за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Рожнятівський
район, с. Сваричів, вул. 1 Травня, 3.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час роботи
служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в п’ятницю та
передсвяткові дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, 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, Чернівецькій та
Тернопільській областях від 19.06.2020 № 137 «Про затвердження умов
продажу гаража площею 46,7 м2 в с. Сваричів Рожнятівського району».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-25-000004-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 461,86 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 230,93 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни –
230,93 грн.
Єдине посилання на вебсторінку 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.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної
власності, окремого майна – приміщення першого поверху
будівлі (літ. А) № 115-117, № 119-121 загальною площею 107,9 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: приміщення першого поверху будівлі (літ. А)
№ 115-117, № 119 -121 загальною площею 107,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 65.
Балансоутримувач: Управління Держпраці у Черкаській області (код
за ЄДРПОУ 39881228). Адреса: 18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205,
тел./факс (0472) 33-68-64, бухгалтерія (0472) 36-21-78.
Відомості про об’єкт: приміщення першого поверху № 115-117 та
№ 119-121 загальною площею 107,9 м2 двоповерхової адміністративної
будівлі (літ. А). Рік побудови – 1994. Фундамент – залізобетонні блоки,
каркас, стіни та перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні плити; дах і покрівля – плоска, рулонна; підлога бетонна, лінолеум, вікна
дерев’яні, металеві решітки; двері – металеві та дерев’яні. Внутрішнє
опорядження – штукатурка, водоемульсійне пофарбування, шпалери;
зовнішнє опорядження – плитка. Будівля розташована на околиці міста.
Наявні інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, каналізація, опалення. Внутрішнє облаштування приміщень та комунікаційні
мережі потребують капітального ремонту. Загальний технічний стан незадовільний, фізичний знос 42 %.
Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою
в особі Управління Держпраці у Черкаській області, 09.11.2018, реєстраційний номер об’єкта – 1694721371108.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розміщена будівля, обліковується за Білоцерківським квартирно-експлуатаційним
відділом, цільове призначення: землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення, форма власності – державна,
кадастровий номер відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22 липня 2020 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні та 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.
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приватизації

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.
Не допускається сплата гарантійного та реєстраційного внесків шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного
майданчика через касу відділення банку.
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: 257 500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 128 750,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 128 750,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 25 750,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 875,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12 875,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 %.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні) становить 944,60 грн (0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу в сумі 2000,00 грн (дві тисячі гривень 00 копійок) на рахунок органу приватизації, який буде вказано в договорі купівлі-продажу об’єкта
(Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 3007111
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
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: оглянути об’єкт можна в
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час
роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Контактна особа:
Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@
spfu.gov.ua, телефон для довідок: (0472) 37-26-61.
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 Управління
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях від 22.06.2020 № 00376-О (протокол № 7 від
22.06.2020 засідання аукціонної комісії з підготовки до 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-2019-05-31-000002-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 22 календарних дні від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22 календарних дні від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 575,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 287,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 287,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку: https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та
з якими адміністратор уклав відповідний договір.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про
проведення в електронній торговій системі продажу на
аукціоні з умовами об’єкта державної власності, окремого
майна – приміщення магазину (літ. А-1) загальною площею
62,4 м2, що не увійшло до статутного капіталу
ТОВ «Тальнівський щебзавод» (20400, Черкаська обл.,
м. Тальне, вул. Кар’єрна, 16)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: приміщення магазину (літ. А-1) загальною
площею 62,4 м2, що не увійшло до статутного капіталу
ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 16.
Відомості про об’єкт: приміщення магазину (№ 1-4) загальною площею
62,4 м2 знаходяться в одноповерховій цегляній будівлі, мають окремий
вхід. Рік побудови – 1960. До складу об’єкта входять: веранда № 1 площею 2,3 м2, приміщення № 2 площею 39,0 м2, приміщення № 3 площею
11,7 м2, приміщення № 4 площею 9,4 м2. Фундамент бутовий, стіни – цегла, покрівля – азбестоцементні листи, підлога – цементна плитка, наявні внутрішні мережі електропостачання. На даний час приміщення не
використовуються. Загальний технічний стан задовільний, фізичний знос
38 %. Потребує капітального ремонту.
Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою в
особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 27.09.2019, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна – 1933555071240.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ: 01375038). Адреса балансоутримувача: 20400, Черкаська обл., Тальнівський р-н, м. Тальне, вул. Кар’єрна,
1, тел.: (04731) 3-23-32; (04731) 3-23-34.
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 31 липня 2020 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні та 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.
Не допускається сплата гарантійного та реєстраційного внесків шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного
майданчика через касу відділення банку.
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: 86 700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 43 350,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 43 350,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8 670,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 335,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 335,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 %.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом
10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу в сумі 1150,00 грн (одна тисяча сто п’ятдесят гривень
00 копійок) на рахунок органу приватизації, який буде вказано в договорі
купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про приватизацію державного і
комунального майна»).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
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: оглянути об’єкт можна в
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях за адресою: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка,
205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Контактна особа:
Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@
spfu.gov.ua, телефон для довідок (0472) 37-26-61.
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 затверджуються наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 19.06.2020 № 00365-О (протокол
№ 3 від 19.06.2020 засідання аукціонної комісії з підготовки до 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-2020-01-08-000031-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 25 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 – 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 867,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 433,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 433,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку: https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та
з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – незавершеного будівництва
одноквартирного житлового будинку з господарським
блоком, розташованого за адресою: Чернігівська область,
Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво
одноквартирного житлового будинку з господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський район,
с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансо
утримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: незавершене будівництво будинку виконане з керамічної та силікатної цегли, фундамент – із залізобетонних блоків. Площа забудови – 83,5 м2. Кладка стін будинку виконана на
висоту близько 2,5 м над фундаментом. Поряд з будинком розташований
господарський блок із керамічної цегли. Площа забудови – 67,6 м2. Кладка
стін виконана на висоту близько 3,5 м з фасаду та на висоту 2,5 м з тильної
частини господарського блоку. Дах не змонтований. Будівельні матеріали
на майданчику відсутні. Рік побудови – 1991. Рівень будівельної готовності
за даними технічного паспорта: житлового будинку – 18 %; господарського
блоку – 50 %. Територія не огороджена. Об’єкт знаходиться паралельно
трасі Е-95, доступ як з траси, так і ґрунтовою дорогою.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової
та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа – 0,1617 га,
кадастровий № 7424481000:01:001:0199 Сервітути та обтяження прав на
земельну ділянку не зареєстровані.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на
вебсайті: https://privatization.gov.ua/product/privatization-odnokvartirnijzitlovij-budinok-z-gospodars-kim-blokom-5/. З пакетом документів стосовно
об’єкта можна ознайомитись на сайті: http://www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 липня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично.
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 травня 2018 року № 432.
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною
другою статті 8 Закону.
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 урахування ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 59 646,46 грн (п’ятдесят дев’ять тисяч шістсот сорок
шість грн 46 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 5 964,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 29 823,23 грн
(двадцять дев’ять тисяч вісімсот двадцять три грн 23 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 2 982,33 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 29 823,23 грн
(двадцять дев’ять тисяч вісімсот двадцять три грн 23 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 2 982,33 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в 4 095 грн (чотири тисячі
дев’яносто п’ять гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA51820172034315
0003000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код
ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, 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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування
гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html . Час роботи: понеділок, вівторок,
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва
на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна,
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 23.06.2020 № 13/381 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі
Прозорро.Продажі:
UA-AR-P-2019-10-29-000004-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону з умовами: 596,47 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 298,24 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 298,24 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 одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком, розташованого
за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район,
с. Павлівка, вул. Нова, 20
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво
одноквартирного житлового будинку з господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський район,
с. Павлівка, вул. Нова, 20.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансо
утримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий, цегляний, житловий, одноквартирний будинок з прибудовою загальною площею 86,8 м2
з цегляним фундаментом, кладка стін з керамічної та силікатної цегли виконана, перекриття із залізобетонних стін. Будівельна готовність згідно
з техпаспортом: 49 %. Поряд з будинком розташовані: господарський
блок площею 76,2 м2 з керамічної цегли, змонтовані стіни висотою 2,5 м,
дах перекритий шифером, будівельна готовність згідно з техпаспортом:
63 %; льох площею 16,7 м2 – заглиблена споруда зі стінами з керамічної
цегли і бетонних блоків, дах частково перекритий шифером, будівельна
готовність згідно з техпаспортом: 54 %. Територія не огороджена, під’їзна
дорога асфальтована. Об’єкт розташований в серединній зоні села, серед
житлових приватних садиб.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на
вебсайті: https://privatization.gov.ua/product/privatization-odnokvartirnijzitlovij-budinok-z-gospodars-kim-blokom/. З пакетом документів стосовно
об’єкта можна ознайомитись на сайті: http://www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 липня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично.
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 травня 2018 року № 432.
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною
другою статті 8 Закону.
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 урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами: 202 579,28 грн (двісті дві тисячі п’ятсот сімдесят
дев’ять грн 28 коп.)
Розмір гарантійного внеску: 20 257,93 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 101 289,64 грн (сто
одна тисяча двісті вісімдесят дев’ять грн 64 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 10 128,97 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
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Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 101 289,64 грн
(сто одна тисяча двісті вісімдесят дев’ять грн 64 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 10 128,97 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 4 095 грн (чотири
тисячі дев’яносто п’ять гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA518201720
343150003000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код
ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів
з дня підписання договору купівлі-продажу 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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування
гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок,
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва
на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна,
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 23.06.2020 № 13/383 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі
Прозорро.Продажі:
UA-AR-P-2019-10-29-000009-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону з умовами: 2 025,79 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 1 012,90 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 1 012,90 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 – перехідної галереї, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»
(код за ЄДРПОУ 04371845, ліквідовано), розташованого за
адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: перехідна галерея,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Прилуцький
м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 04371845, ліквідовано).
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансо
утримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: перехідна галерея на металевих опорах між виробничими корпусами колишнього ВАТ «Прилуцький
м’ясокомбінат» (ліквідовано) загальною довжиною 130,2 м та площею
436,4 м2. Рік побудови – 1981. Стіни – залізобетонні панельні, цегляні;
покрівля сумісна, накрита руберойдом; перекриття, підлога – залізобетонні; система електропостачання демонтована. Об’єкт розташований в
промисловій периферійній частині м. Прилуки. Поряд знаходяться ТОВ
«Прилуцький завод «Білкозин», ТОВ «Маслозавод «Прилуки», ВАТ «Прилуцький агропромисловий комбінат». Прилегла територія облаштована:
озеленення, електроосвітлення, асфальтове покриття. Доступ до об’єкта
приватизації здійснюється зі сторони вул. Дружби Народів, через територію ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат».
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом
приватизації не сформована.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на
вебсайті: https://privatization.gov.ua/product/privatization-perehidnagalerea-so-ne-uvijsla-do-statutnogo-kapitalu-vat-priluc-kij-m-asokombinatkod-za-edrpou-04371845/ . З пакетом документів стосовно об’єкта можна
ознайомитись на сайті: http://www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 липня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично.
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 травня 2018 року № 432.
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною
другою статті 8 Закону.
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 урахування ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 307 628,30 грн (триста сім тисяч шістсот двадцять
вісім грн 30 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 30 762,83 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 153 814,15 грн
(сто п’ятдесят три тисячі вісімсот чотирнадцять грн 15 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 15 381,42 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 153 814,15 грн
(сто п’ятдесят три тисячі вісімсот чотирнадцять грн 15 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 15 381,42 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 2 070 грн (дві тисячі
сімдесят гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA51820172034315000300
0140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ
43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу 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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування
гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок,
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва
на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна,
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 23.06.2020 № 13/380 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі
Прозорро.Продажі:
UA-AR-P-2020-01-08-000027-2.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону з умовами: 3 076,28 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 1 538,14 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 1 538,14 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 – групи нежитлових будівель та приналежного
до них майна у складі: гаражі з побутовою кімнатою (О-1)
загальною площею 394,9 м2, склад-гараж (Л-1) загальною
площею 475,6 м2, склад з навісом (К-1) загальною площею
70,7 м2, розливна (З-1) загальною площею 55,9 м2, склад
бочкотари (М-1) загальною площею 212,8 м2, башта
Рожновського, дизельна (Г-1) загальною площею 35,9 м2,
трансформаторна підстанція (Д-1) загальною площею 30,4 м2,
колодязь (Т-1), естакада (Ф-1), під’їзна залізнична колія,
резервуари наземні металеві (23 од.), огорожа території,
асфальтобетонне покриття, розташованого за адресою:
Чернігівська область, Городнянський район,
с. Вокзал-Городня, вул. Вокзальна, 45б
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група нежитлових
будівель та приналежного до них майна у складі: гаражі з
побутовою кімнатою (О-1) загальною площею 394,9 м2, складгараж (Л-1) загальною площею 475,6 м2, склад з навісом (К-1)
загальною площею 70,7 м2, розливна (З-1) загальною площею
55,9 м2, склад бочкотари (М-1) загальною площею 212,8 м2,
башта Рожновського, дизельна (Г-1) загальною площею
35,9 м2, трансформаторна підстанція (Д-1) загальною площею
30,4 м2, колодязь (Т-1), естакада (Ф-1), під’їзна залізнична
колія, резервуари наземні металеві (23 од.),
огорожа території, асфальтобетонне покриття.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Городянський район,
с. Вокзал-Городня, вул. Вокзальна, 45б.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
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відомості
приватизації

Відомості про об’єкт приватизації:
група нежитлових будівель та приналежного до них майна у складі:
гаражі з побутовою кімнатою (О-1) загальною площею 394,9 м2 – одноповерхова будівля з залізобетонним каркасом, стіни – навісні залізобетонні панелі, частково – цегляні, перекриття залізобетонні, прибудова – з
силікатної цегли та дерев’яним перекриттям, інженерні мережі – системи
опалення, водопостачання та каналізації демонтовані повністю, електроосвітлення відключене від джерела постачання;
склад-гараж (Л-1) загальною площею 475,6 м2 – одноповерхова будівля з металу, а саме: по металевому каркасу виконані стіни з металевих
листів, покрівля – азбестоцементні листи, підлога – бетонна, металеві
ворота та двері в них;
склад з навісом (К-1) загальною площею 70,7 м2 – одноповерхова цегляна будівля, перекриття залізобетонні, вікна, двері – дерев’яні; навіс – с
металевих конструкцій, покрівля – азбестоцементні листи;
розливна (З-1) загальною площею 55,9 м2 – одноповерхова будівля
з керамічної цегли з залізобетонним перекриттям, віконні заповнення –
склоблоки, двері – металеві, покрівля – рулонна з руберойду;
склад бочкотари (М-1) загальною площею 212,8 м2 – являє собою навіс
з металевого профілю, фундаментом для якого є стіни підвалу, що виконані з залізобетонних блоків, тобто це склад відкритого типу, стіни якого
огороджені металевою сіткою; підвал має ворота з металевих листів;
башта Рожновського – водонапірна металева башта системи Рожновського, об’єм бака – 15 м3, без утеплення, діаметр башти – 1 м, не
функціонує;
дизельна (Г-1) загальною площею 35,9 м2 – одноповерхова будівля,
стіни – керамічна цегла, перекриття виконані з залізобетонних ребристих плит, покрівля – рулонна, з руберойду; внутрішні перегородки в будівлі відсутні;
трансформаторна підстанція (Д-1) загальною площею 30,4 м2 – одноповерхова будівля з силікатної цегли, перекриття залізобетонні плиоти, вікна відсутні, дверні заповнення – металеві, покрівля – рулонна з
руберойду;
колодязь (Т-1) – споруда заглиблена, круглий, діаметром 1 м з залізобетонних кілець, не функціонує;
естакада (Ф-1) (оглядова вишка) – залізнична зливо-наливна естакадаз залізобетонних та металевих конструкцій, має залізобетонні фундаменти;
під’їзна залізнична колія – одноколійна, має протяжність 90 м, рейки
марки Р-43 на деревяних шпалах; ґрунтова насип відсутня; баластний
шар виконаний з піскощебеневої суміші на рівні планувальної відмітки
промислової площадки;
резервуари наземні металеві (23 од.) – резервуари металеві двох видів:
вертикальні в кількості 9 од. та горизонтальні в кількості 14 од.;
огорожа території – металева та з залізобетонних плит;
асфальтобетонне покриття – виконане на щебеневій основі з підстилаючого шару з піску.
Об’єкт знаходиться в околичній частині населеного пункту, є частиною
колишньої нафтобази.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкти нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на
вебсайті: https://privatization.gov.ua/product/privatization-grupa-nezitlovihbudivel-ta-prinaleznogo-do-nih-majna-u-skladi-garazi-z-pobutovoukimnatou-o-1-zagal-nou-ploseu-394-9-kv-m-sklad-garaz-l-1-zagal-nouploseu-475-6-kv-m-sklad-z-navisom-k-1/. З пакетом документів стосовно
об’єкта можна ознайомитись на сайті: http://www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 липня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично.
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 травня 2018 року № 432.
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною
другою статті 8 Закону.
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 урахування ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 2 876 296,15 грн (два мільйони вісімсот сімдесят шість
тисяч двісті дев’яносто шість гривень 15 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 287629,62 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 1 438 148,08 грн (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч сто сорок вісім гривень 08 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 143 814,81 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 1 438 148,08 грн
(один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч сто сорок вісім гривень
08 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 143 814,81 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 9 500,00 грн (дев’ять
тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA518201720343150003
000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ
43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу 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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування
гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).

1 липня 2020 року

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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місце
знаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й поверх,
кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernihiv.html . Час роботи: понеділок, вівторок, середа,
четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія
Василівна, тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях від 23.06.2020 № 13/382 «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі
Прозорро.Продажі:
UA-AR-P-2019-07-24-000005-1.
Період між аукціоном без умовам, аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону: 28762,96 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 14381,48 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 14381,48 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.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
адміністративної будівлі літ. «А-1» загальною площею 127,2 м2
за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів,
вул. О. Турянського, 2, що перебуває на балансі Західного
офіса Держаудитслужби
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: адміністративна будівля літ. «А-1»
загальною площею 127,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів,
вул. О. Турянського, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, розташована в центральній частині міста. Фундамент стовпчастий, кам’яний, стіни дерев’яні,
перекриття дерев’яне, покрівля – шифер, підлоги дощаті; вікна, двері
дерев’яні; інженерне обладнання – електрика, опалення.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Балансоутримувач: Західний офіс Держаудитслужби, ЄДРПОУ
40479801.
Адреса балансоутримувача: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 8.
Контактна особа – Кроляк Роман Йосипович, начальник Західного
офіса Держаудитслужби, тел. (032) 255-34-16.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 31 липня 2020 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 з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – адміністративної будівлі літ. «А-1» загальною площею 127,2 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н,
м. Яворів, вул. О. Турянського, 2, що перебуває на балансі Західного офіса
Держаудитслужби, 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 з умовами – 621 331,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 310 665,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 310 665,50 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 62 133,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 066,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31 066,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі
2 900,00 грн (дві тисячі дев’ятсот гривень 00 коп.) на рахунок органу
приватизації № UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одержувач –
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, Закарпатській та
Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172, адреса: 01601, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.

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 Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об`єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. 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 ел. пошти:lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на промосторінці ФДМУ: www.privatization.gov.ua та 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-2019-07-26-000002-2.
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 умовами – 6213,31 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3106,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3106,66 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є 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.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлової будівлі складу-магазину загальною площею
125,7 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська область,
м. Дубно, провулок Центральний, 9, що перебуває на балансі
ПАТ «Дубноцукор», код за ЄДРПОУ 00372753
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: склад-магазину загальною площею 125,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, м. Дубно, провулок
Центральний, 9.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубноцукор», код за ЄДРПОУ 00372753 (в
стані припинення).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Рівненська
область, м. Дубно, провулок Центральний, 1.
Відомості про об’єкт приватизації:
одноповерхова цегляна будівля складу-магазину загальною площею
125,7 м2. Об’єкт приватизації розташований в периферійній частині населеного пункту. Будівля тривалий час не експлуатується, комунікації
відсутні, стан задовільний. Об’єкт розташований на забудованих землях
житлової та громадської забудови. Земельна ділянка, на якій розташована
будівля складу-магазину не сформована.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24 липня 2020 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами,
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на
електронному аукціоні з умовами – 356 700,00 грн (триста п’ятдесят
шість тисяч сімсот гривень 00 коп.) без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 35 670,00 грн (тридцят п’ять тисяч шістсот сімдесят гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 178 350,00 грн (сто сімдесят вісім тисяч триста
п’ятдесят гривень 00 копійок).
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Розмір гарантійного внеску – 17 835,00 грн (сімнадцять тисяч вісімсот
тридцять п’ять гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 178 350,00 грн (сто сімдесят вісім тисяч триста
п’ятдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 17 835,00 грн (сімнадцять тисяч вісімсот
тридцять п’ять гривень 00 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2020 року.
Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в розмірі
20 % здійснюється протягом 30 календарних днів з дати нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
Умова продажу:
переможець аукціону відшкодовує Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки
в сумі 3800,00 грн (три тисячі вісімсот гривень 00 копійок) протягом 30 днів
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків
переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE
UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF
UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE
UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2.Посилання на сторінку офіційного вебсайта 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Миронюк Марія Миколаївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у
розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Інформаційне повідомлення та умови продажу об’єкта приватизації затверджено наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від 22.06.2020
№ 367 (протокол № 37 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта
приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі ID:
UA-AR-P-2019-01-04-000009-1.
Період між аукціоном:
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
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 – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 3 567,00 грн (три тисячі
п’ятсот шістдесят сім гривень 00 копійок);
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аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 1 783,50
грн (одна тисяча сімсот вісімдесят три гривні 50 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить
1 % (один відсоток) – 1 783,50 грн (одна тисяча сімсот вісімдесят три
гривні 50 копійок).
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).Єдине посилання на вебсторінку: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлового приміщення, гаража загальною площею
25,6 м2 за адресою: Рівненська обл., Березнівський район,
м. Березне, вул. Київська, 9а/12, що перебуває на балансі
Управління західного офіса Держаудитслужби
в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40479801
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: нежитлове приміщення, гараж
загальною площею 25,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Березнівський район,
м. Березне, вул. Київська, 9а/12.
Балансоутримувач: Управління західного офіса Держаудитслужби в
Рівненській області, код ЄДРПОУ 40479801.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Рівненська область, м. Рівне, Міцкевича,14, тел. (0362) 264418; факс (0362)
264448.
Відомості про об’єкт приватизації:
одноповерхова цегляна будівля гаража загальною площею 25,6 м2.
Об’єкт приватизації розташований в периферійній частині населеного
пункту. Будівля тривалий час не експлуатується, стан задовільний. Об’єкт
розташований на забудованих землях житлової та громадської забудови.
Земельна ділянка, на якій розташована будівля гаража не сформована.
Інформація по договору оренди:
договір оренди від 29 травня 2017 року та додаткова угода № 1/18 до
договору оренди приміщення від 29 травня 2017 р. від 12 лютого 2020
року будівлі гаража на вул. Київській,9А/12, м. Березне. Орендар – Зейда
Анатолій Іванович (іден. № 2159109712), орендна плата без ПДВ становить 194,01 грн (базовий місяць розрахунку – лютий 2017 року). Договір
оренди діє до 31.12.2021.
Відповідно до ч. 4 ст.18 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду
об’єкта державного майна буде орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 27 липня 2020 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами,
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на
електронному аукціоні з умовами – 139,00 грн (сто тридцять дев’ять
гривень 00 коп.) без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 13,90 грн (тринадцять гривень 90 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 69,50 грн (шістдесят дев’ять гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 6,95 грн (шість гривень 95 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 69,50 грн (шістдесят дев’ять гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 6,95 грн (шість гривень 95 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2020 року.
Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в розмірі
20 % здійснюється протягом 30 календарних днів з дати нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків
переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску :
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172

в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE
UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710 або
0UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920 або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF
UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE
UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522 або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227 або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2.Посилання на сторінку офіційного вебсайта 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Миронюк Марія Миколаївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у
розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Інформаційне повідомлення та умови продажу об’єкта приватизації затверджено наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від 23.06.2020
№ 371(протокол № 38 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта
приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі ID:
UA-AR-P-2020-05-29-000004-2.
Період між аукціоном:
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
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 – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 1,39 грн (одна гривня 39
копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 0,70 грн
(нуль гривень 70 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1%
(один відсоток) – 0,70 грн (нуль гривень 70 копійок).
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2,
на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими
адміністратор уклав відповідний договір.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – гаража літ. «Б» загальною площею
64,4 м2 та гаража літ. «В» загальною площею 33,9 м2,
що становить 6/100 частки будівель, за адресою:
Луганська обл., м. Кремінна, вул. Банкова, 3
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта: гараж літ. «Б» загальною площею
64,4 м2 та гараж літ. «В» загальною площею 33,9 м2,
що становить 6/100 частки будівель.
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Банкова, 3.
Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України в Кремінському районі Луганської області (код за
ЄДРПОУ 37796309) за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Банкова, 3, тел.: (06454) 2-12-61.
Інформація про об’єкт: будівлі одноповерхові, фундамент та перекриття залізобетонні, підлоги бетонні, стіни цегляні, інженерне забезпечення – електропостачання. Технічний стан задовільний. Гараж Б
складається з двох приміщень: приміщення № 1 площею 21,0 м2 та приміщення № 2 площею 43,4 м2. Висота приміщень – 2,35 м. Покрівля бітумна. В приміщенні № 1 є оглядова яма. Рік будівництва – 1983. Гараж
В площею 33,9 м2 має шиферну покрівлю. Висота приміщення – 2,85 м.
Рік будівництва – 1999.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
земельна ділянка загальною площею 0,173 га (кадастровий номер
4421610100:02:240:5104) перебуває у постійному користуванні балансоутримувача – Управління Державної казначейської служби України
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в Кремінському районі Луганської області, власник – держава в особі
Кремінської районної державної адміністрації.
Функціональне використання об’єкта: об’єкт використовується під
розміщення гаража.
Інформація про договори оренди об’єкта: на цей час діє договір оренди
від 22.12.2017 на об’єкт приватизації: мета – розміщення гаража, термін
дії договору оренди – до 22.12.2020 включно. Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна» договір
оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна.
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).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 29 липня 2020 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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку 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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 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 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
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов – 16 989,12 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 494,56 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 494,56 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 698,91 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 849,46 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 849,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
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 Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York,
USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
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 приватизації: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Банкова, 3.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повноважень у
Луганській області регіонального відділення – з 8.30 до 17.30 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Телефон для довідок (06452) 4 23 47, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 19 червня 2020 року № 13-178.
Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-13-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять
п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 169,89 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 84,95 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є 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.

1 липня 2020 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж об’єкта малої приватизації, об’єкта
незавершеного будівництва – садибного житлового будинку
за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани,
вул. Новобудівельна, 11
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта: садибний житловий будинок.
Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани,
вул. Новобудівельна, 11.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон, без даху.
Усередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, міжкімнатні перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити внаслідок тривалого
часу та дії атмосферних опадів місцями зруйновані. Вікна та двері відсутні.
Інженерні мережі відсутні. Технічний стан недобудови характеризується
як задовільний. Земельна ділянка та сама будівля поросли травою, деревами та кущами. Під’їзна дорога без покриття.
Рівень будівельної готовності: 42 %.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: інформація відсутня.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 липня 2020 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) (далі – Порядок).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку 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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, 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 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
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 37 231,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 615,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18 615,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 723,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 861,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 861,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 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,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації, об’єкта
незавершеного будівництва – садибний житловий будинок за адресою:
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна,
11, у розмірі 3 000,00 грн (три тисячі гривень 00 копійок) без урахування
податку на додану вартість.
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:
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 Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York,
USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
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 приватизації: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повноважень у
Луганській області регіонального відділення – з 8.30 до 17.30 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Телефон для довідок: (06452) 4 23 47, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 19 червня 2020 року № 13-179.
Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000131-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 372,31 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 186,16 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 186,16 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж об’єкта малої приватизації, об’єкта
незавершеного будівництва – садибного житлового будинку
за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н,
с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта: садибний житловий будинок.
Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани,
вул. Новобудівельна, 12.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон, без даху.
Усередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, міжкімнатні перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити внаслідок тривалого
часу та дії атмосферних опадів місцями зруйновані. Вікна та двері відсутні.
Інженерні мережі відсутні. Технічний стан недобудови характеризується
як задовільний. Земельна ділянка та сама будівля поросли травою, деревами та кущами. Під’їзна дорога без покриття.
Рівень будівельної готовності: 42 %.
Відомості про земельну ділянку на якій розташовано об’єкт: інформація відсутня.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 липня 2020 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) (далі – Порядок).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку 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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, 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 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
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 36 742,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 371,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18 371,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 674,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 837,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 837,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 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,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації, об’єкта
незавершеного будівництва – садибний житловий будинок за адресою:
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна,
12, у розмірі 3 000,00 грн (три тисячі гривень 00 копійок) без урахування
податку на додану вартість.
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:
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 Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
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Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York,
USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
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 приватизації: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повноважень у
Луганській області регіонального відділення – з 8.30 до 17.30 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Телефон для довідок: (06452) 4 23 47, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 19 червня 2020 року № 180.
Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000134-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 367,42 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 183,71 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 183,71 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є 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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення продажу на електронному аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – внутрішньозаводські
залізничні колії, що розташований за адресою:
Херсонська область, м. Каховка, Чаплинське шосе, 7
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: внутрішньозаводські
залізничні колії (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, м. Каховка, Чаплинське шосе, 7.
Найменування балансоутримувача: ВАТ «Каховка» (код ЄДРПОУ
01033504), на теперішній час припинено.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутні.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку,
на якій розташований об’єкт: об’єкт являє собою залізничні колії на
дерев’яних та бетонних шпалах, рейки – Р 43, Р 50, Р 65, баластна призма – щебінь або пісок, стрілкові переводи звичайні, одиночні, тип рейок
стрілкових переводів Р-43, марка хрестовин стрілкових переводів 1/9. Рік
введення в експлуатацію: з 1970 по 1971 роки. Загальна довжина об’єкта
приватизації – 2 995,0 м.
Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частини,
які входять до складу об’єкта приватизації: наявні 2 договори оренди
державного майна, а саме:
договори оренди від 29.09.2009 № 717-29-065 з ТОВ «УКРЕКСІМІНВЕСТПРОМ», загальна довжина об’єкта оренди – 1882,0 пог. м, строк дії
договору – до 01.06.2021, розмір місячної орендної плати – 18 585,53 грн
(без ПДВ) та від 23.12.2013 № 1142-13-065 з ТОВ «АГРАРНА ПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ «ДОМ – АГРО», загальна довжина об’єкта оренди – 1113 пог.
м, строк дії договору – до 25.09.2022, розмір місячної орендної плати –
15 848,61 грн (без ПДВ).
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 29.07.2020. Час проведення аукціону визначається
електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що
передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити 21.07.2020 з 12.00 до 13.00 за місцем його розташування: Херсонська
область, м. Каховка, Чаплинське шосе, 7.
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта,
потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон,
проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до
15.45 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону. Телефон для довідок: (0552) 22-44-44), e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
2. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – внутрішньозаводські залізничні колії, що розташований за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Чаплинське шосе, 7, 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 малої приватизації – внутрішньозаводські залізничні
колії, що розташований за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Чаплинське шосе, 7, повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 2 423 067,00 грн (два мільйони чотириста двадцять три тисячі
шістдесят сім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 242 306,70 грн (двісті сорок дві тисячі
триста шість гривень 70 копійок).
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Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 1 211 533,50 грн (один мільйон двісті одинадцять тисяч п’ятсот тридцять три гривні 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 121 153,35 грн (сто двадцять одна тисяча
сто п’ятдесят три гривні 35 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 1 211 533,50 грн (один мільйон двісті одинадцять тисяч
п’ятсот тридцять три гривні 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 121 153,35 грн (сто двадцять одна тисяча
сто п’ятдесят три гривні 35 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири гривні 60 копійок).
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу
відділення банку.
Умови продажу:
1. Договори оренди від 29.09.2009 № 717-29-065 з ТОВ «УКРЕКСІМІНВЕСТПРОМ», загальна довжина об’єкта оренди – 1882,0 пог. м, строк дії –
до 01.06.2021 та від 23.12.2013 № 1142-13-065 з ТОВ «АГРАРНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДОМ – АГРО», загальна довжина об’єкта оренди – 1113
пог. м, строк дії – до 25.09.2022 зберігають чинність для нового власника
приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду
об’єкта державного майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.
2. Покупець зобов’язаний компенсувати витрати, пов’язані із проведенням незалежної оцінки Об’єкта приватизації, в сумі 2 500,00 грн (дві
тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (Закон України від 18.01.2018
№ 2269–VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 47, 2-й поверх, тел. (0552)
22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00
до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт:
www.spfu.gov.ua
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Белінська Олена Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса:м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account:UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 12.05.2020
№ 189 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності – «Внутрішньозаводські залізничні колії».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-01-09-000049-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 28 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 24 230,67 грн (двадцять чотири
тисячі двісті тридцять гривень 67 копійок).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 12 115,34 грн (дванадцять тисяч сто п’ятнадцять гривень
34 копійки).
Єдине посилання на вебсторінку 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.
Інформацію про продаж об’єкта також можна отримати: https://
privatization.gov.ua.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення продажу на електронному аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – недіючий літній кінотеатр «Текстильник»,
розташованого за адресою: м. Херсон, селище Текстильне,
вул. 1-ша Текстильна,1а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: недіючий літній
кінотеатр «Текстильник».
Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, селище Текстильне, вул. 1-ша
Текстильна,1а.
Найменування балансоутримувача: ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» (на теперішній час перебуває в стані припинення), код
ЄДРПОУ 00306710.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт:
об’єкт являє собою одноповерхове кінопроекційне приміщення, туалет, зал для глядачів, сцену та бетонний ґанок.
Фундамент і цоколь – камінь бут. Перекриття – залізобетонні плити,
стіни – цегла, стеля – м’яка, частково відсутня. Підлога – асфальтобетон,
плитка, цементна стяжка. Ґанок бетонний.

Відомості про земельну ділянку: інформація щодо відведення у
власність або в користування земельної ділянки під розміщення зазначеного об’єкта Херсонською міською радою не приймалось.
Право власності зареєстровано 24.03.2017, номер запису про право
власності 20038899.
Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частини,
які входять до складу об’єкта приватизації, відсутні.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
3. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 31.07.2020. Час проведення аукціону визначається
електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що
передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити 24.07.2020 з 12:00 до 13:00 за місцем його розташування: м. Херсон, селище Текстильне, вул. 1-ша Текстильна,1а.
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта,
потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон,
проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до
15.45 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону.
Телефон для довідок: (0552) 22-44-44), e-mail: prodaga_65@spfu.
gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – недіючий літній кінотеатр «Текстильник», розташованого за
адресою: м. Херсон, селище Текстильне, вул. 1-ша Текстильна,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
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – соціально-культурного призначення – недіючий літній кінотеатр «Текстильник», розташованого за
адресою: м. Херсон, селище Текстильне, вул. 1-ша Текстильна,1а, повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 398 969,00 грн (триста дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот шістдесят
дев’ять гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 39 896,90 грн (тридцять дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто шість гривень 90 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 199 484,50 грн (сто дев’яносто дев’ять тисяч
чотириста вісімдесят чотири гривні 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 19 948,45 грн (дев’ятнадцять тисяч
дев’ятсот сорок вісім гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 199 484,50 грн (сто дев’яносто дев’ять тисяч чотириста
вісімдесят чотири гривні 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 19 948,45 грн (дев’ятнадцять тисяч
дев’ятсот сорок вісім гривень 00 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири гривні 60 копійок).
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу
відділення банку.
Умови продажу:
1) покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта;
2) покупець зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані із проведенням
незалежної оцінки Об’єкта приватизації, у сумі 2 250,00 грн (дві тисячі двісті
п’ятдесят гривень 00 копійок) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з
моменту підписання договору на рахунок суб’єкта оціночної діяльності;
3) контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу
Об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації не більше 5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі,
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00
до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт:
www.spfu.gov.ua;
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса:м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок:UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
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відомості
приватизації

МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account:UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 09.04.2020
№ 170 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності соціально-культурного призначення – «Недіючий літній
кінотеатр «Текстильник».
Унікальний код об’єкта:
UA-AR-P-2018-07-26-000004-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

до уваги оцінювачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Продовження таблиці

НАКАЗ
05.06.2020

м. Київ

№ 961

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 26 липня 2019 року № 584/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) «ЛЮКС – В» (вх. Фонду державного майна
України від 29 травня 2020 року № 19/6457), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26 липня 2019
року № 584/19, виданий Фондом державного майна України ПП «ЛЮКС –
В» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 30670303).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.06.2020

м. Київ

№ 962

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 22 березня 2019 року № 226/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у
зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою
відповідальністю (далі – ТОВ) «КРЕЗ– ГРУП» (вх. Фонду державного майна
України від 28 травня 2020 року № 19/6366), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 22 березня 2019 року № 226/19, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «КРЕЗ – ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ
42853012).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.06.2020

м. Київ

№ 964

Про анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291 (із змінами), відповідно до наказу Фонду державного майна України від 06 травня 2020 року № 752, яким тимчасово зупинено дію
кваліфікаційних свідоцтв фахівців-оцінювачів (за напрямами оцінки майна,
що відповідають напрямам і спеціалізаціям, зазначеним у сертифікатах
суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, до штатного
складу яких входять зазначені вище оцінювачі), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, видані Фондом
державного майна України суб’єктам господарювання, згідно з додатком.
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування громадськості
про зміст цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

Додаток
до наказу Фонду державного майна України
від 05.06.2020 № 964

ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати
суб’єктів оціночної діяльності у зв’язку із зупиненням дії
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
№
з/п

Суб’єкти господарювання

1 ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИЙ
АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР»
2 ФІРМА «ВІТЯЗЬ» ТОВ
3 Гаврилевич Оксана Олександрівна
4 ТОВ «ОЦІНКА ЕКСПЕРТ
ПРОФІ»
5 ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ»
6 ПП «ПРОФІТ – ХЕРСОН»
7 ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА
ФІРМА «ЕКСПЕРТ»
8 Марчук Тетяна Петрівна
9 ТОВ «ВІКОНТ – КОНСАЛТИНГ»
10 ТОВ «ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР
ГРУП»
11 Павлич Олександр Васильович

Регіон

Код за
ЄДРПОУ

Одеська обл.

32213805

Дата видачі
Номер сертисертифікафіката суб’єкта
та суб’єкта
оціночної діоціночної діяльності
яльності
911/17
19-09-2017

№
з/п

Суб’єкти господарювання

12 ПП «ІНЖЕНЕР СЕРВИС»
13 Скоробогатов Юрій Борисович
14 ТОВ «ХАВК ХОЛДИНГ»

Регіон
м. Одеса
м. Київ
м. Одеса

Дата видачі
Номер сертисертифікаКод за
фіката суб’єкта
та суб’єкта
ЄДРПОУ
оціночної діоціночної діяльності
яльності
30128818
25/18
15-01-2018
2333808271
566/18
17-07-2018
38154520

66/18

26-01-2018

м. Київ

№ 965

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 28 листопада 2018 року № 924/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291, у зв’язку із заявою товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЕСТЕЙТ – ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду державного майна
України від 18 травня 2020 року № 19/5046), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28 листопада 2018 року № 924/18, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ЕСТЕЙТ – ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи
в ЄДРПОУ 41382310).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
м. Київ

№ 966

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 03 лютого 2020 року № 54/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку
із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «НАУКОВА ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ «ОЦІНКА» (вх. Фонду
державного майна України від 29 травня 2020 року № 19/6462), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03 лютого
2020 року № 54/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «НАУКОВА ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ «ОЦІНКА» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 38415838).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.06.2020

м. Київ

№ 967

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 07 липня 2017 року № 679/17
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у
зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Соболевського Валерія Павловича (вх. Фонду державного
майна України від 27 травня 2020 року № 19/6266), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 07 липня
2017 року № 679/17, виданий Фондом державного майна України ФОП
Соболевському Валерію Павловичу (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 1484404335).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

22464734
3309315803

834/17
1099/17

28-08-2017
16-11-2017

Андрій ЄГОРОВ

м. Житомир

42082583

463/18

30-05-2018

м. Одеса
м. Херсон
м. Луганськ

33138986
32125845
36073859

532/18
1000/17
1261/17

26-06-2018
13-10-2017
29-12-2017

Одеська обл. 2204209361
м. Київ
37739497

584/18
717/19

27-07-2018
16-09-2019

м. Київ

34180929

431/18

25-05-2018

3207318652

743/17

26-07-2017

Закарпатська обл.
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НАКАЗ
15.06.2020

м. Київ

Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
м. Київ

№ 1008

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 24 червня 2019 року № 486/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291,
у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою
відповідальністю (далі – ТОВ) «БТІ.ОЦІНКА» (вх. Фонду державного майна
України від 05 червня 2020 року № 19/7411), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 24 червня
2019 року № 486/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ «БТІ.
ОЦІНКА» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 43011602).

№ 1009

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 28 листопада 2018 року № 921/18
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України
трьох звітів про оцінку майна (вх. Фонду державного майна України від 23
грудня 2019 року), що за результатами рецензування рецензентом, який
працює в штаті Фонду державного майна України, та членом Екзаменаційної комісії Сердюковою І. В. класифікуються за ознакою абзацу п’ятого
пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і
майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28 листопада
2018 року № 921/18, виданий Фондом державного майна України товариству з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР
ОЦІНКИ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 40269978).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

НАКАЗ
05.06.2020

Заступник Голови Фонду

15.06.2020

НАКАЗ
05.06.2020

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

НАКАЗ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
м. Одеса
м. Київ

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 3 989,69 грн (три тисячі дев’ятсот
вісімдесят дев’ять гривень 69 копійок).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 1 994,85 грн (одна тисяча дев’ятсот дев’яносто чотири гривні
85 копійок).
Єдине посилання на вебсторінку 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-ets-prozorroprodazhicbd2.

Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.06.2020

м. Київ

№ 1010

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 20 січня 2020 року № 24/20
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України
звіту про оцінку єдиного майнового комплексу – Чернівецького обласного
комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» (вх.
Фонду державного майна України від 04 листопада 2019 року № 12/31229),
що за результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна України, класифікується за ознакою абзацу п’ятого
пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і
майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 20 січня 2020
року № 24/20, виданий Фондом державного майна України товариству з
обмеженою відповідальністю «ОЦІНКА – ІНФОРМ» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ 37505087).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.06.2020

м. Київ

№ 1011

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 05 вересня 2018 року № 690/18
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України
звіту про оцінку простих іменних акцій приватного акціонерного товариства
(вх. Фонду державного майна України від 10 квітня 2020 року № 19/731
та від 06 квітня 2020 року № 19/384), що за результатами рецензування
рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна України, та
оцінювачем Пузенком С. О. класифікується відповідно за ознаками абзацу
четвертого та п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні
засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, враховуючи, що
результати такої оцінки використані замовником, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05 вересня
2018 року № 690/18, виданий Фондом державного майна України товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНПРАЙС» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ 35618761).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

№ 29 (1309)

Андрій ЄГОРОВ

11

відомості
приватизації

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – комплекс будівель у складі: будівля
ветмедицини А-1 площею 80,5 м2, сарай Б-1 площею 48,3 м2, гараж В-1 площею 21,9 м2 за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Єлизаветпіль, вул. Двірська, 2, що обліковуються на балансі
Теофіпольської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00711942.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, 67-26-08,
vinnytsia@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 31.12.2019: 0,0 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
4,6 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня
2016 р. за № 60/28190) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єктам оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення)).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
16.07.2020 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
 Конкурс відбудеться 22.07.2020 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях про відміну інформації
про проведення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
У зв’язку з набранням чинності з 17.06.2020 Порядком передачі в
оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 № 483, конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, оголошений згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції
наказу Фонду державного майна України від 16 січня 2018 року № 47),
інформація про який була опублікована в газеті «Відомості приватизації»
від 24.06.2020 № 28 (1308), відмінено.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове
підвальне приміщення загальною площею 38,4 м2, що розташоване за
адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Садова, 14/19 та перебуває на балансі ТОВ «Вентура», код за ЄДРПОУ 3215508 (зберігач).
Найменування балансоутримувача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вентура».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Садова, 14/19.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на станом на
31.12.2019 – відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2020.
Площа земельної ділянки, га: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Кіровоградська обл., м. Новомиргород,
вул. Садова, 14/19. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – інфор-
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мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності) – інформація відсутня.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,50 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказами Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47
та від 11.02.2020 № 227.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції
витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, кімн. 10 до 10 липня 2020 р. (включно).
 Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 16.07.2020 об
11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарським блоком.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, Ріпкинський
район, с. Вербичі, вул. Садова, 9.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 4550 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
Дата оцінки: 30.06.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарським блоком.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, Ріпкинський
район, с. Вербичі, вул. Садова, 8.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 4550 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
Дата оцінки: 30.06.2020.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарським блоком.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, Ріпкинський
район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 4550 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
Дата оцінки: 30.06.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Строк надання послуг з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
31.12.2015 № 2075 (зі змінами) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до
учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення
формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), подаються запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається до Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
 Конкурс відбудеться в Управлінні забезпечення реалізації
повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях о 15.00 15 липня 2020 року за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 18.03.2020

1. Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі навчального корпусу № 1. м. Львів, вул. Під Голоском,
19. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.
2. Вбудовані нежитлові приміщення (№ 24 (частина), 25, 26) у підвалі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3 площею 43,34 м2. м. Львів,
вул. Шімзерів, 5а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.
3. Частина нежитлового приміщення площею 121,5 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі, позначеної на плані під літерою Б-3. м. Львів,
вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 949 грн.
4. Нежитлові приміщення загальною площею 200,1 м2 на першому поверсі в одноповерховій будівлі. м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 950 грн.
5. Частина приміщення (літ. А-3) (приміщення № 14) площею 7,2 м2.
44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Малащицька О. Г. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 2310 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулися 05.03.2020

1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля (магазин) загальною площею 51,1 м2. Балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
63523, Харківська область, Чугуївський р-н, с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до Методики
оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.
Переможець конкурсу – ТОВ «Північно-східна консалтингова група», вартість послуг з оцінки – 2800 грн, строк виконання – 9 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі
триповерхового виробничого корпусу № 4 (інв. № 99004, реєстровий
№ МПВАДО006) загальною площею 227,94 м2, що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання комунар», код за ЄДРПОУ 14308730. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Рудіка, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Монохонова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі 5-поверхового адміністративного будинку (інв. № 82468, літ.
«А-5»), реєстровий номер 01292223.1.АААДЕД182, загальною площею
2,1 м2, що перебуває на балансі Державної податкової служби України
(код за ЄДРПОУ 39292197). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 46. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Північно-східна консалтингова група»,
вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху поліклініки: частина приміщення гардеробу № 8.1 площею 4,0 м2, частина приміщення реєстратури № 8.2 площею 8,0 м2, вбиральня № 12 площею
2,4 м2, вбиральня № 6 площею 4,5 м2, кабінет № 13 площею 18,6 м2, кабінет № 14 площею 17,9 м2, кабінет № 15 площею 8,5 м2, кабінет № 16
площею 12,5 м2, кабінет № 17 площею 9,2 м2; нежитлові приміщення 2-го
поверху поліклініки: кабінет № 6 площею 15,2 м2, кабінет № 9 (праве крило)
площею 20,0 м2; нежитлові приміщення 3-го поверху поліклініки: кабінет
№ 35 (праве крило) площею 19,3 м2; нежитлові приміщення 5-го поверху
поліклініки: кабінет № 18 площею 15,3 м2, кабінет № 19 площею 18,9 м2,
що розміщені у 7-поверховій будівлі навчально-наукового медичного
комплексу «Університетська клініка» ХНМУ (інв. № 10310018), загальною
площею 174,3 м2, що перебуває на балансі Харківського національного
медичного університету, код за ЄДРПОУ 01896866. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Олександра Шпейєра, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки –
2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення: приміщення бібліотеки
площею 39,3 м2, розміщене на 1-му поверсі; кімн. № 2-12, 2-13, 2-13А,
2-14, 2-15, 2-16, 2-16А, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-29, ігрова кімната, два
туалети, коридор (112,8 м2) загальною площею 549,2 м2, розташовані на
2-му поверсі; кімн. № 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-34, 3-35,
3-36, 3-37, 3-39, 3-40, 3-41, 90, 91, 112, 113, клас англійської мови, приміщення завгоспа, туалет, коридор (площею 162 м2) загальною площею
776,0 м2, розміщені на третьому поверсі; кімн. № 4-42, 4-43, 4-44, 4-44А,
4-44Б, 4-45, 4-46, 4-46А, 4-47, 4-48, 4-48А, 4-50, 4-51, 4-52, 4-53, туалет,
коридор (125,0 м2) загальною площею 608,0 м2, розташовані на четвертому поверсі 4-поверхового навчального корпусу (інв. № 103100003), реєстраційний номер майна 02071205.1.РБНМЛП102, загальною площею
1972,5 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. КАРАЗІНА, код за ЄДРПОУ 02071205. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 20. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Північно-східна консалтингова група»,
вартість послуг з оцінки – 2700 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення кімн. № 4, 5, 6 на
першому поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 890, літ.
«И-2», загальною площею 69,0 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства «Харківське промислово-торгівельне підприємство»,
код за ЄДРПОУ 38494092. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Тарасівська, 6. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки –
2650 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу «А» (інв.
№ 82815) загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
код за ЄДРПОУ 2125585. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Валентинівська, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Монохонова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху
(кімн. № 205) площею 12,7 м2 та ділянка даху площею 15,0 м2 триповерхової будівлі інженерно-адміністративного корпусу (інв. № 0005)
загальною площею 27,7 м2, що перебувають на балансі ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування», код
за ЄДРПОУ 14311070. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
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вул. Кривоконівська, 30. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг
з оцінки –1800 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення – кімн.
№ 10 на 3-му поверсі 5-поверхової будівлі адміністративного корпусу
(літ. «В-5») загальною площею 6,0 м2, що перебуває на балансі Державної установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», код за ЄДРПОУ 0209740. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Мироносицька, 25. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки –
1450 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
10. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху
4-поверхового учбового корпусу, інв. № 70994, літ. «Д-4», загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, код за ЄДРПОУ 02071197. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 14. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Північно-східна консалтингова група»,
вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
11. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на 1-му поверсі 6-повер
хового навчального корпусу, інв. № 70994, літ. «И-6», загальною площею
8,7 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки, код за ЄДРПОУ 02071197. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, просп. Науки, 14. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Північно-східна консалтингова група»,
вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулися 12.03.2020
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме майно – гараж літ. «А-1» загальною площею 59,8 м2. Балансоутримувач: Головне
управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Барвінківський р-н,
м. Барвінкове, вул. Освіти (50 років Радянської України), 17. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М, вартість послуг з оцінки –
3900 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме майно – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 227,2 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ
02362629. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт. Зачепилівка,
вул. Центральна (Радянська), 21. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність», вартість
послуг з оцінки – 4000 грн, строк виконання – 10 календарних днів.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме майно – адміністративна будівля (літ. А-1) загальною площею 277,3 м2 та гараж (літ.
Б) загальною площею 24,8 м2. Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., м. Красноград, вул. Бєльовська (Леніна), 83. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність», вартість
послуг з оцінки –5500 грн, строк виконання – 10 календарних днів.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитловий триповерховий адміністративний корпус (літ. «А-3») загальною площею 393,60 м2, що перебуває на
балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
(код за ЄДРПОУ 002071139). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Чернишевська, 80а. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість послуг з оцінки –
3595 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
5. Назва об’єкта оцінки: частина труби котельні загальною площею
20,0 м2, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, код за ЄДРПОУ 00493758. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 62342, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка,
вул. Академічна. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцінки –
2360 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
згідно з планом) на першому поверсі двоповерхової гаражної прибудови
до триповерхової будівлі складського корпусу (інв. № 125034, обліковується в єдиному реєстрі об’єктів державної власності за реєстровим
№ ППАЕВЙ107), загальною площею 354,1 м2, що перебувають на балансі
Державного підприємства Науково-дослідного технологічного інституту
приладобудування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки –
1900 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
143,9 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі котельні (інв.
№ 101310005, реєстровий номер 00493669.1.УГЮФЯК016), що перебуває на балансі Луганського національного аграрного університету
в особі Відокремленого структурного підрозділу «Старобільський коледж Луганського національного аграрного університету», код ЄДРПОУ
00493669. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 92733, Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Веселе, вул. Молодіжна, 8. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ», вартість послуг з оцінки – 2900 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна, що
відбувся 16.03.2020
По об’єкту малої приватизації державної власності – тепличне господарство, що перебуває на балансі Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код за ЄДРПОУ 38728533)
та розташований за адресою: м. Гола Пристань, Голопристанський район,
Херсонська область, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для
приватизації шляхом продажу на аукціоні (наказ РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі від 18.02.2020 № 119). Вартість робіт –
4 500 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 04.03.2020
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

СОД – переможець

Термін ви- Вартість
конання, виконанкалендар- ня робіт,
них днів
грн

1 Нежитлове приміщення

6,0

2 Нежитлове приміщення – об’єкт
культурної спадщини

66,7

3 Частина даху

10,0

м. Київ, вул. Шолу- ПП «Гарантденка, 27/6
Експерт»

2

3000

4 Нежитлове приміщення

40,06

м. Київ, вул. Гарматна, 2

ПП «ДУАНТ»

2

4000

ТОВ «Компанія
«Експерт Консалтинг»

2

2700

5 Частина даху та
технічного поверху

м. Київ, просп.
Любомира Гузара
(Космонавта Комарова), 1, корпус
№ 11

ТОВ «Компанія
«Експерт Консалтинг»

2

м. Київ, пл. Перемоги, 2

ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»

2

61,3 (в м. Київ, Кільцева
т. ч. 39,8 дорога, 4
та 21,5)

3800

м. Київ, вул. Є. Хар- ТОВ «ЕКСПЕРТ
ченка, 2
–ІНЖИНІРИНГ
СЕРВІС»

3

4800

7 Нежитлові приміщення

230,1

м. Київ, вул. Фізкультури, 1

3

4000

8 Частина даху та
технічного поверху

42,0 (в м. Київ, вул. Косміч- ПП «Гарантт.ч. 34,0 на, 8б
Експерт»
та 8,0)

2

3000

9 Частина даху та
технічного поверху

38,0 (в м. Київ, вул. Турге- ТОВ «Українські
т.ч. 30,0 нєвська, 8/14
інноваційні конта 8,0)
сультанти»

2

3200

10 Частина даху та
частина заасфальтованого внутрішнього подвір’я

32,8 (в т. м. Київ, вул. Пиро- ПП «Гарантч. 25,0 та гова, 9
Експерт»
7,8)

2

3000

2

2800

2

3000

30,0

м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 7

ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»

12 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ, вул. Берди- ПП «ДУАНТ»
чівська, 1 (літ. «Н»,
літ. «Р»)

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, проведених 19.03.2020

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення їдальні загальною площею 79,03 м2 у будівлі
спортивно-побутового корпусу, що обліковується на балансі Новоушицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету, за адресою: вул. Подільська, 34, смт Нова Ушиця, Хмельницька обл.
визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з
оцінки – 2500,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – приміщення загальною площею 73,7 м2 у будівлі складу № 1,
що обліковується на балансі Філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Сіцінського, 11, м. Хмельницький визнано ТОВ
«Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 1500,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – частини приміщення площею 1,0 м2 на другому поверсі поста
ЕЦ станції Кривин, що обліковується на балансі Виробничого структурного
підрозділу «Київське територіальне управління» філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», за
адресою: вул. Привокзальна, 15г, с. Старий Кривин, Славутський р-н,
Хмельницька обл. визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг з оцінки – 2850,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – частини приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі
ДСП з/п Жлобін, що обліковується на балансі Виробничого структурного
підрозділу «Київське територіальне управління» філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», за
адресою: вул. Залізнична, 17, с. Судилків, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг з оцінки – 2700,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – частини приміщення площею 1,0 м2 у будівлі НПП станції Славута та антено-місце на димовій трубі, що обліковуються на балансі Виробничого структурного підрозділу «Київське територіальне управління»
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», за адресою: вул. Привокзальна, 18а, м. Славута,
Славутський р-н, Хмельницька обл. визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 2850,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. ПП «Консалтінг
сервіс». Вартість надання послуг з оцінки – 2850,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
державної власності, проведеного 26.03.2020

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – приміщення загальною площею 40,5 м2 на першому поверсі
стаціонару лікарні з поліклінікою, що обліковується на балансі Державної
установи «Територіальне медичне об’єднання МВСУ по Хмельницькій
області», за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 112, м. Хмельницький визнано ТОВ «Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 1500,00
грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 кален
дарних дні.

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

Вартість

Строк
виконання
робіт
(день)

2600

5

2 Частина приміщення № 62 на 2-му поверсі пасажирського
ФОП Кравцо- 1490
термінала «D» (інв. № 47578) площею 2,0 м2 за адресою: Київ- ва Людмила
ська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Ігорівна
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

3

3 Приміщення № 30 на 1-му поверсі будівлі Лабораторного
ПП «Автокорпусу АТБ (інв. № 47526) площею 23,2 м2 за адресою: Київ- експрес»
ська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

2500

4

4 Приміщення № 61, 62, 65, 66 на 1-му поверсі будівлі надФОП Гундаземних перонних бригад (інв. № 47468) загальною площею
рева Алла
2
64,3 м та приміщення № 1-14 в будівлі «Модуль із збірних
Олексіївна
«сандвіч-панелів» (інв. № 47462) загальною площею 225,5 м2
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП МА
«Бориспіль»

2800

2

5 Частини приміщень № 118, № 121, № 122, № 123 на 1-му
поверсі будівлі готелю з прибудовою ресторану (інв. № 2004)
загальною площею 22,2 м2, реєстровий номер за ЄРОДВ
20572069.6.НЛТНПД006), за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»

ТОВ «ЕКСПЕРТ – ІНЖИНІРИНГ
СЕРВІС»

2500

3

6 Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського
термінала «D» площею 3,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

ТОВ
«ЛЮКС –
ЕКСПЕРТ»

2650

2

№
з/п

60,9

11 Асфальтований
майданчик

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості з метою продовження договору оренди.

2050

6 Нежитлове приміщення

ТОВ «ГЕБОРА»

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, від 19.03.2020

Назва об’єктів

Переможець –
суб’єкт
оціночної
діяльності

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Приміщення № 170 площею 10,4 м2 та приміщення № 174
площею 8,2 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
(інв. № 47578, реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.
НЛТНПД1884) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває
на балансі ДП МА «Бориспіль»

ТОВ «ІВ
ГРУП»

прийнято рішення
про приватизацію
Вінницька та Хмельницька області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 23.06.2020
№ 659 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі колишнього будинку управління статистики літ. А загальною площею 227,4 м2 з ґанками а, а1, а2, яка розташована за
адресою: Вінницька обл., м. Бар, вул. Соборна, 32 та перебуває
на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області,
код за ЄДРПОУ 02359395.

Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 24.06.2020:
 № 12/01-204-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності: адміністративна будівля, А-2 загальною площею 748,2 м2, що розташована за адресою:
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Кринички, вул. Заводська, 1 та перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Криничанському районі Дніпропетровської
області (код за ЄДРПОУ 38052307);
 №12/01-203-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності: гараж, Б-1, загальною площею 63,7 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Кринички, вул. Заводська, 1 та
перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Криничанському районі Дніпропетровської області (код за
ЄДРПОУ 38052307);
 № 12/01-202-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності: нежитлова будівля загальною площею 398,1 м2,
що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравневськ, вул. Молодіжна, 34 та перебуває на балансі ПрАТ «Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 00178353);
 №12/01-201-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності: гараж загальною
площею 27,9 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська
обл., Криничанський район, смт Кринички, вул. Грушевського Михайла, 4/1 та перебуває на балансі Східного офісу Державної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40477689);
 №12/01-200-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності: адміністративне (нежитлове) приміщення загальною площею 185,4 м2, що
розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський
район, смт Кринички, вул. Грушевського Михайла, 4а та перебуває
на балансі Східного офісу Державної аудиторської служби України
(код ЄДРПОУ 40477689).

Херсонська область,
АРК та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 23.06.2020 № 244 прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Геройське
дослідно-промислове підприємство» (ЄДРПОУ 00383604), розташованого за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Геройське, вул. Дубинди, 17, шляхом продажу на аукціоні.

Адреса видавця:
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