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Газета виходить друком щосереди

Газету
«Відомості приватизації»
можна передплатити
у передплатних агентствах:
ТОВ «Меркурій Експрес»
www.mercury.net.ua
ТОВ «ПресЦентр Київ»
www.prescentr.kiev.ua

0 800 750 570

(044) 451 51 61
(044) 536 11 75

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером
(044) 200 35 01

видання
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Офіційне

Фонду

державного майна

Управління підготовки до
приватизації, т. 200-31-64

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – котельня за адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Незалежності, 228-Д, що під час приватизації
не увійшла до статутного капіталу КСП «Сквирський» (правонаступник ПП «Агро-Олімп
2006»), приватизовано шляхом викупу балансоутримувачем – юридичною особою – ПП
«Агро-Олімп 2006» (код ЄДРПОУ 34398002). Ціна продажу об’єкта становить 96 018,00
грн, у тому числі ПДВ – 16 003,00 грн.

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

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівля диспетчерської літ. «І»
площею 20,8 м2, будівля закритої трансформаторної підстанції № 372 площею 40,6 м2,
прожекторна вишка (2 шт.), лінія електромереж, внутрішні дороги та площадки, металева огорожа за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Промислова, 56. Приватизовано
шляхом продажу на аукціоні з умовами за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій. Покупець – фізична особа – Лаврик Наталія
Ігорівна, ціна продажу – 93 600,00 грн, у тому числі ПДВ – 15 600,00 грн.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – гараж, що розташований за адресою: Миколаївська обл., Баштанський
р-н, м. Баштанка, вул. Баштанської Республіки, 38, гараж 3, приватизовано шляхом викупу безпосередньо єдиним покупцем – громадянкою України – Береговою Єлизаветою
Володимирівною за 30001,20 грн (тридцять тисяч одна гривня 20 копійок), у т. ч. ПДВ –
5000,20 грн (п’ять тисяч гривень 20 копійок).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – будівля санпропускника, що розташований за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський р-н, м. Снігурівка, вул. Позаміська, 7/1, приватизовано шляхом
викупу безпосередньо єдиним покупцем – Приватною науково-виробничою компанією
«ІНТЕРБІЗНЕС» за 134850,00 грн (сто тридцять чотири тисячі вісімсот п’ятдесят гривень
00 копійок), у тому числі ПДВ – 22475,00 грн (двадцять дві тисячі чотириста сімдесят
п’ять гривень 00 копійок).

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт
державної власності малої приватизації – окреме майно – прохідна, що розташована за
адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Буровиків, 6, балансоутримувач – ТОВ «Полтавський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 31966932). Приватизовано фізичною особою – Кіяном Сергієм Миколайовичем, що визнаний переможцем електронного
аукціону. Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 1190,65 грн, ПДВ – 238,13 грн,
з урахуванням ПДВ – 1428,78 грн.

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

1. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – станція знезалізнення води з двома артсвердловинами загальною площею 85 м2 за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 239-в, що обліковується на балансі Басейнового управління водних ресурсів річки
Прип’ять (код ЄДРПОУ 01038766), приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Яцків
Мирославом Мироновичем (номер облікової картки платника податків 3140917975), який
єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, за ціною 285117,60 грн
(двісті вісімдесят п’ять тисяч сто сімнадцять гривень 60 копійок), у т. ч. ПДВ – 47519,60
грн (сорок сім тисяч п’ятсот дев’ятнадцять гривень 60 копійок).
2. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля Управління статистики України
загальною площею 873,5 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10, що обліковується на балансі Головного Управління статистики у Житомирській
області (код ЄДРПОУ 02360412), приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами
фізичною особою – Лисак Надією Павлівною (номер облікової картки платника податків
2085518147), за ціною 6006666,00 грн (шість мільйонів шість тисяч шістсот шістдесят
шість гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 1001111,00 грн (один мільйон одна тисяча сто
одинадцять гривень 00 копійок).

України

продаж об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про продаж об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Радіореле»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Завод «Радіореле».
Місцезнаходження: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 32444638.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.05.2020 – 269 осіб.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є виробництво електророзподільної та контрольної апаратури.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2017 – 2019 рр. – 77 076 тис. грн, у
тому числі експортної – 48 429 тис. грн, за I квартал 2020 р. – 2 672 тис. грн, в тому числі
експортної – 863 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: реле електромагнітні слабкострумові, малогабаритні, мініатюрні, в тому числі експортної: реле електромагнітні слабкострумові, малогабаритні, мініатюрні.
Основні показники господарської діяльності підприємства
за останні три роки та останній звітний період
№
з/п

2017 рік

2018 рік

2019 рік

I квартал
2020 року

1 Балансовий прибуток, тис. грн
2 Величина чистого прибутку, тис. грн
3 Рентабельність, %

-212
33478
-0,63

-384
25906
-1,48

-2483
17692
-14,03

-1 394
-1 394
-52,17

4
5
6
7

72673
71346
581
581

219928
218501
2727
1181

211783
210232
151
1545

208 541
207 458
163
1 072

Найменування показника

Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

Відомості про об’єкт:
нежитлова будівля: загальна площа – 104,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, 6;
нежитлові будівлі: загальна площа – 6 370,4 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181;
нежитлові будівлі: загальна площа – 42 552,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181;
транспортні засоби – 13 од., машини, обладнання, устаткування та інвентар.
Згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 16.03.2009
зареєстровано право власності на:
нежитлову будівлю загальною площею 104,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, 6 (реєстраційний № 26741810);
нежитлові будівлі загальною площею 6 370,4 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181 (реєстраційний № 26521230);
нежитлові будівлі загальною площею 42 552,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181 (реєстраційний № 26521123).
Інформація про земельну ділянку.
Місцезнаходження: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181.
Кадастровий номер: 6310136900:08:001:0010.
Площа: 4,096 га.
Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель і
споруд.
Підстава для використання: Державний акт на право постійного користування від
29.11.2011, серія ЯЯ № 309689, виданий державному підприємству «Завод «Радіореле».
Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.03.2020
№
Назва об’єкта
Назва орендаря
з/п
1 Частина адміністра- ПАТ «СКАЙ БАНК»,
тивного корпусу № 3 м. Київ, 01054,
площею 1,0 м2
вул. Гончара Олеся,
буд. 76/12

Номер,
Термін дії
Розмір місячної
дата
договору
орендної плати
Дог. № б/н
З 31.08.2007 – З 01.09.2012 – 199,60 грн;
від 31.08.2007 безстроковий з урахуванням індексу інфляції станом на 31.03.2020 –
629,30 грн.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:
житлові приміщення (13 кімнат гуртожитку загальною площею 285,4 м2, які знаходяться у
дев’ятиповерховому будинку комунальної форми власності), захисна споруда № 77890
загальною площею 1917,9 м2, розташована у частині підвального приміщення корпусу
гальванопокриття/реагентного господарства, ліцензія на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, а також 17 одиниць
товарно-матеріальних цінностей.


прийнято рішення про приватизацію
Вінницька та Хмельницька області
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій та Хмельницькій областях від 12.06.2020:
 № 639 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 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, що знаходяться
за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Єлизаветпіль, вул. Двірська, 2
та обліковуються на балансі Теофіпольської районної державної лікарні ветеринарної
медицини, код за ЄДРПОУ 00711942;
 № 638 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з
умовами об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу Державного
підприємства «Державний фонд геопросторових даних України», розташованого за
адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19, код ЄДРПОУ 42809403.

Фонд
державного
майна
України
національний оператор
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:
1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за
І квартал 2020 року становить по підприємству – 0,000 т.
2. Утворення відходів за І квартал 2020 року (по факту згідно з типовою
формою № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари») – усього
по підприємству – 4,149 т,
у тому числі:
1 клас небезпеки – 0,000 т
2 клас небезпеки – 0,000 т
3 клас небезпеки – 4,149 т
1. 7710.3.1.08 – Брухт чорних металів дрібний інший (у т. ч. стружка
металева, огарки електродів) – 2,083 т;
2. 7710.3.1.09 – Брухт кольорових металів дрібний інший (мідь та її
сплави) – 0,026 т;
3. 7710.3.1.09 – Брухт кольорових металів дрібний інший (алюміній та
його сплави) – 2,040 т;
4 клас небезпеки – 0,000 т.
3. Усього за екологічні платежі за І квартал 2020 року (згідно з Податковою декларацією екологічного податку) фактично нараховано – 0,479
тис. грн, у т. ч.:
за викиди в атмосферне повітря забр. речовин стаціонарними дж. забруднення – 0,000 тис. грн;
за розміщення відходів – 0,479 тис. грн.
Усього за І квартал 2020 року фактично сплачено 0,480 тис. грн, у т. ч.:
за викиди в атмосферне повітря забр. речовин стаціонарними дж. забруднення – 0,018 тис. грн;
за розміщення відходів – 0,462 тис. грн.
4. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні,
здійснюються вони тільки у місцеву каналізацію згідно з Договором від
28.12.2007 № ІІІ – 12191/02 – НК-1 (Додаткова угода від 04.01.2012) з КП
каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод» на надання послуг
з централізованого водопостачання та водовідведення.
Інформація щодо скидів забруднюючих речовин у місцеву каналізацію
за І квартал 2020 року відсутня (звіт по формі № 2-ТП-водгосп складається тільки річний).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 липня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 194 307 000,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 97 153 500,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 97 153 500,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 19 430 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 715 350,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 715 350,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944 грн 60 копійок.
Умови продажу.
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Завод «Радіореле» зобов’язаний забезпечити:
протягом п’яти років з дня переходу до нього права власності збереження основного виду діяльності державного підприємства «Завод «Радіореле» – виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня
переходу до нього права власності;
виконання умов Галузевої угоди та колективного договору протягом
строку їх дії, але не більше одного року (частина шоста статті 9 Закону
України «Про колективні договори і угоди»);
укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування
вивільнених працівників здійснювати відповідно до законодавства;
утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок власних коштів (частина восьма
статті 32 Кодексу цивільного захисту);
погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності
єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться
на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі
наявності такої заборгованості);
фінансування охорони праці відповідно до вимог статті 19 Закону
України «Про охорону праці».
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог
частини третьої статті 27 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Завод «Радіореле» 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Завод «Радіореле» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового
комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду
заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і
обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № UA138201720355559003009005357 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний єдиний майновий комплекс).
Рахунок № UA338201720355269003001005357 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: UA263223130000025206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)

17 червня 2020 року

Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account:
UA263223130000025206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of
Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181.
Телефон: (0572) 52-51-04, E-mail: rele@radiorele.com.ua. Відповідальна
особа: Чернова Лариса Вікторівна.
Найменування особи організатора аукціону – Фонд державного
майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок: (044) 284 52 40, 200 34 08.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України
від 15.06.2020 № 1024.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000164-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 34 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
34 календарних дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 943 070,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 971 535,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 971 535,00 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.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
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 –
житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за
адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 7, поверненого за рішенням суду
у державну власність
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок
(незавершене будівництво) літ. А-1, веранда літ. а-1,
господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал
літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7, поверненений за
рішенням суду у державну власність.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
по житловому будинку виконані фундамент із бетонних блоків, зовнішні та внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням
зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із цегли, міжповерхове
перекриття із залізобетонних плит, покрівля із шиферу, підлога – відсутня,
відсутні оздоблювальні роботи, віконні та дверні заповнення, санітарнотехнічне та електротехнічне устаткування та прилади;
по веранді виконані фундамент із бетонних блоків, покрівля із шиферу, стіни із цегли, перекриття із залізобетонних плит, підлога – відсутня.
Веранда має дверний проріз. Відсутні оздоблювальні роботи, віконні та
дверні заповнення, санітарно-технічне та електротехнічне устаткування
та прилади.
У фундаменті житлового будинку (літ. А-1) та веранди (літ. а-1) спостерігаються тріщини у швах між блоками, висоли та сліди вогкості на
поверхні, на стінах спостерігається вивітрювання розчину зі швів, послаблення цеглин, висоли й сліди вологи, перекриття має глибокі тріщини в
нижніх плитах і в місцях спирання плит, покрівля має протікання і просвіти
в окремих місцях, відставання і тріщини гребеневих плит.
Господарча будівля, в якій виконаний тільки фундамент із бетонних
блоків, по підвалу виконанні стіни із бетонних блоків. У фундаменті господарчої будівлі (літ. Б) спостерігається руйнування бетону корінням
дерев та під дією атмосферних опадів, по бетонних блоках фундаменту
спостерігаються значні тріщини та місцями руйнування. Роботи з консервації не виконувались.
Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 55,91 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 43 %;
господарчої будівлі літ. Б – 50 %;
підвалу літ. Б’ – 50 %.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею
0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий будинок.
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: 17 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 – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б,

підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7, поверненого за рішенням суду у державну
власність, 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 продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статтею 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 200 813,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 100 406,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 100 406,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 081,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 040,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 040,65 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 нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 8 200,00 грн без урахування
ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
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
за 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
за 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: у робочі дні з 9.00 до 15.00
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України 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: 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 04.06.2020 № 12/1-192.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 008,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 004,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 004,07 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 –
житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за
адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 9, поверненого за рішенням суду
у державну власність
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок
(незавершене будівництво) літ. А-1, веранда літ. а-1,
господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал
літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9, поверненений
за рішенням суду у державну власність.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
житловий будинок, в якому виконані фундамент із бетонних блоків, зовнішні та внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням
зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із цегли, міжповерхове перекриття із залізобетонних плит, покрівля із шиферу, підлога – відсутня;
веранда, в якій виконані фундамент із бетонних блоків, покрівля із
шиферу, стіни із цегли, перекриття із залізобетонних плит, підлога – відсутня. Веранда має дверний проріз.
У фундаменті житлового будинку (літ. А-1) та веранди (літ. а-1) спостерігаються тріщини у швах між блоками, висоли та сліди вогкості на
поверхні, на стінах спостерігається вивітрювання розчину зі швів, послаблення цеглин, висоли й сліди вологи, перекриття має глибокі тріщини в
нижніх плитах і в місцях опирання плит, покрівля має протікання і просвіти
в окремих місцях, відставання і тріщини гребеневих плит.
Господарча будівля, в якій виконаний тільки фундамент із бетонних
блоків, по підвалу виконанні стіни із бетонних блоків. У фундаменті господарчої будівлі (літ. Б) спостерігається руйнування бетонну корінням
дерев та під дією атмосферних опадів, по бетонних блоках фундаменту
спостерігаються значні тріщини та місцями руйнування.
Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні
віконні блоки не засклені, мають значні пошкодження у вигляді тріщин,
деформації.
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Роботи з консервації не виконувались.
Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 55,91 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 40 %;
господарчої будівлі літ. Б, підвалу літ. Б’ – 50 %.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,17 га.
Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий будинок.
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: 17 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 – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ.
Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9, поверненого за рішенням суду
у державну власність, 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 продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статтею 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 208 679,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 104 339,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 104 339,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 867,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 433,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 433,95 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 нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 7 600,00 грн без урахування
ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
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
за 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
за 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: у робочі дні з 9.00 до 15.00
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України 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: 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 04.06.2020 № 12/1-191.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000007-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 086,79 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 043,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 043,40 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.


№ 27 (1307)

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 –
житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за
адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 11, поверненого за рішенням суду
у державну власність
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок
(незавершене будівництво) літ. А-1, веранда літ. а-1,
господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал
літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, поверненений
за рішенням суду у державну власність.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
житловий будинок, в якому виконані фундамент із бетонних блоків, зовнішні та внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням
зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із цегли, міжповерхове перекриття із залізобетонних плит, покрівля із шиферу, підлога – відсутня;
веранда, в якій виконані фундамент із бетонних блоків, покрівля із
шиферу, стіни із цегли, перекриття із залізобетонних плит, підлога – відсутня. Веранда має дверний проріз.
У фундаменті житлового будинку (літ. А-1) та веранди (літ. а-1) спостерігаються тріщини у швах між блоками, висоли та сліди вогкості на
поверхні, на стінах спостерігається вивітрювання розчину зі швів, послаблення цеглин, висоли й сліди вологи, перекриття має глибокі тріщини в
нижніх плитах і в місцях опирання плит, покрівля має протікання і просвіти
в окремих місцях, відставання і тріщини гребеневих плит.
Господарча будівля, в якій виконаний тільки фундамент із бетонних
блоків, по підвалу виконанні стіни із бетонних блоків. У фундаменті господарчої будівлі (літ. Б) спостерігається руйнування бетонну корінням
дерев та під дією атмосферних опадів, по бетонних блоках фундаменту
спостерігаються значні тріщини та місцями руйнування.
Сходи: столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні
віконні блоки не засклені, мають значні пошкодження у вигляді тріщин,
деформації. По ОНБ виконані тільки загально-будівельні (будівельномонтажні) роботи щодо зведення коробки будівлі. Роботи з консервації
не виконувались.
Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 53,54 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 40 %;
господарчої будівлі літ. Б, підвалу літ. Б’ – 50 %.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці орієнтовною
площею 0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер
не присвоєно.
Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий будинок.
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: 17 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 – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б,
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, поверненого за рішенням суду у державну власність, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» із змінами, Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статтею 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 217 397,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 108 698,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 108 698,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 21 739,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 869,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 869,85 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 нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 7 600,00 грн без урахування
ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
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
за 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
за 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: у робочі дні з 9.00 до 15.00
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України 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: 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 09.06.2020 № 12/1-194.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000034-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35
(тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 173,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 086,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 086,99 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 –
житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за
адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 13, поверненого за рішенням суду
у державну власність
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок
(незавершене будівництво) літ. А-1, веранда літ. а-1,
господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал
літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13, поверненений
за рішенням суду у державну власність.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
об’єкт незавершеного будівництва являє собою одноповерхову будівлю житлового будинку розміром 9,05х11,90 з верандою 5,9х2,40. Будівельний майданчик розташований вздовж дороги з асфальтовим покриттям,
на відстані 20 м від дороги.
По будівлі житлового будинку літ. А-1 виконано: фундамент із бетонних блоків; зовнішні стіни і внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли;
міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит; покрівля – шифер; підлога відсутня. Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні віконні блоки (на фронтонах горища) не засклені, мають
значні пошкодження у вигляді тріщин, деформації.
По веранді літ. а-1 виконано: фундамент – бетонні блоки; покрівля –
шифер, підлога відсутня. Веранда має дверний проріз. По господарчій
будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки; по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Наявні віконні блоки не засклені. По
об’єкту виконано тільки загальнобудівельні (будівельномонтажні) роботи
щодо зведення коробки будівлі.
По господарчій будівлі літ. Б виконано: фундамент – бетонні блоки; по
підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Фундаменти та
стіни подекуди демонтовані та мають тріщини.
Будівельний майданчик не огороджений. Водопостачання об’єкта
передбачається від існуючого водопроводу (підведено до будівельного
майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енергопостачання – від
існуючого (підведено до будівельного майданчика). Фізичний знос об’єкта
приватизації – 50 %. Роботи з консервації не виконувались.
Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 62,5 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці орієнтовною
площею 0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер
не присвоєно.
Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий будинок.
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: 17 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 – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б,
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13, поверненого за рішенням суду у державну власність, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» із змінами, Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статтею 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 206 398,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 103 199,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 103 199,00 грн.
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Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 639,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 319,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 319,90 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 нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 6 800,00 грн без урахування
ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
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
за 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
за 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: у робочі дні з 9.00 до 15.00
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України 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: 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 09.06.2020 № 12/1-195.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000055-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35
(тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 063,98 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 031,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 031,99 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.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – державного пакета акцій у кількості
3 979 276 штук, що становить 100,0 % статутного капіталу
Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш»,
код за ЄДРПОУ 14314311, що знаходиться за адресою:
14001, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій
АТ «Хімтекстильмаш» у кількості 3 979 276 штук, що становить
100 % статутного капіталу товариства.
Повне найменування товариства: Акціонерне товариство «Хімтекстильмаш».
Місцезнаходження товариства: 14001, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14314311.
Розмір статутного капіталу товариства: 994 819,00 грн.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.04.2020 –
36 осіб.
Географічна локація: товариство знаходиться на околиці міста Чернігів, у промисловій зоні, поряд з трасою міжнародного значення Е95, що
є частиною європейського маршруту.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 72.19 – Дослідження й
експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Основна номенклатура:
машини і обладнання для виробництва хімічних, природних та мінеральних ниток, волокон і волокнистих матеріалів виробничо-технічного і
побутового призначення;
машини і обладнання для харчової промисловості і переробки продукції агропромислового комплексу;
товари (продукція) широкого вжитку і деталі, вузли, запасні частини.
Підприємство у своїй структурі має:
Дочірнє підприємство «Хімтекстильмаш-сервіс» Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш», код за ЄДРПОУ 38271092 (юридична особа);
структурний підрозділ – Дослідний завод Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш», код за ЄДРПОУ 24553985 (без права юридичної особи).
Предметом діяльності структурного підрозділу Дослідний завод Відкритого акціонерного товариства «Хімтекстильмаш» є виготовлення,
монтаж і наладка та реалізація обладнання за основною номенклатурою
підприємства.
Предметом діяльності Дочірнього підприємства «Хімтекстильмашсервіс» Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш» є підготовка та підписання господарських договорів на виготовлення продукції за основною
номенклатурою Підприємства, розробка технічної документації, технологічних процесів, інструкцій, кошторисів та ін. на продукцію, організація
та проведення випробувань, обслуговування та ремонт обладнання виготовленого підприємством.
Товариство має зареєстровану торгову марку (свідоцтво на знак для
товарів і послуг № 397).
У АТ «Хімтекстильмаш» наявні можливості для виконання робіт з виготовлення обладнання для масложирової, переробної, харчової та інших галузей.
Акціонерне товариство є єдиним розробником на території України
вальцових верстатів (В-400/93), що використовуються для механічного
розмелювання ядер насіння олійних культур.
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Відомості про земельну ділянку, яку використовує підприємство:
земельна ділянка площею 7,9386 га, кадастровий номер
7410100000:01:036:0686, перебуває в постійному користуванні АТ «Хімтекстильмаш». Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового права № 191078480 від 02.12.2019.
Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо):
до складу необоротних активів Товариства входить комплекс будівель
загальною площею більше 35 тис. м2 переважно виробничого та складського призначення. Функціональне використання – здійснення господарської діяльності.
№
Назва об’єкта
Загальна площа, м2
з/п
1 Інженерний лабораторний корпус
4786
2 Будівля лабораторного корпусу (старий)
340
3 Дослідне виробництво
8778,6
4 Експериментальний корпус (виробничий)
9756
5 Прохідний пункт
33
6 Лабораторний корпус (новий) з прибудовою будівлі їдальні
6395,9
7 Гаражі
599
8 Склади паливно-мастильних матеріалів
170
9 Склад хімікатів
480
10 Склад балонів
70,5
11 Овочесховище
472,7
12 Очисні споруди
13 Склад обладнання та інвентарю
285
14 Матеріальний склад інституту
885
15 Матеріальний склад заводу (під запчастини)
206
16 Прибудова до дослідного виробництва (під тренажерний зал)
238
АТ «Хімтекстильмаш» має об’єкт цивільної оборони – сховище
№ 95550, яке згідно з актами комплексних перевірок комісії Управління з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради визначено як аварійне.
Крім того, підприємство має в своїх активах виробничі верстати в
кількості 56 штук, а саме: токарні, розточувальні, шліфувальні, фрезерні,
заточувальні, стругальні різних модифікацій та конструктиву та інше виробниче обладнання.
Енергопотреби підприємства забезпечують дві електропідстанції потужністю по 445 тис. кВт кожна.
Частина нерухомого майна товариства перебуває в оренді. На даний
момент чинними є 75 договорів оренди; загальна площа приміщень, що
перебувають в оренді, – 11,0 тис. м2.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
господарсько-економічної діяльності Товариства за останні три роки
№
Найменування показника
з/п
1 Обсяг реалізації продукції товариства,
тис. грн
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої
продукції), %
4 Величина чистого прибутку (збитку),
тис. грн
АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн
6 Оборотні активи, тис. грн
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн
8 Необоротні активи та групи вибуття,
тис. грн
9 Баланс активів, тис. грн
ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн
11 Забезпечення наступних витрат і платежів,
тис. грн
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн
13 Поточні зобов’язання, тис. грн
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн
15 Баланс пасивів, тис. грн

2017 рік

2018 рік

2019 рік

3619

3519

2348

3497

2932

1990

103,4

120,0

118,0

-1702

-1192

-502

6048
2678
–
–

6078
2666
–
34

6238
2869
–
34

8726

8778

9141

-12685
–

-13877
–

-9385
–

–
21411
–
8726

–
22655
–
8778

–
18526
–
9141

Відповідно фінансової звітності за підсумками 2019 року акціонерне товариство не має боргів із заробітної плати. Проте, має
значну кредиторську заборгованість, а саме:
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Найменування показника
Заборгованість із виплати заробітної плати
Заборгованість зі сплати податків і зборів
Заборгованість перед постачальниками
Кредити, отримані у вітчизняних банках
Загальна сума кредиторської заборгованості

усього,
прострочена
у тому числі менше 30 днів
8
16 706
497
1 315
18 526

8
589
367
964

прострочена
більше
360 днів
16 117
130
1 315
17 562

У тому числі поточні зобов’язання перед бюджетом та соціальними фондами:
5 054 тис. грн
Земельний податок
2 432 тис. грн
ПДВ
1 511 тис. грн
ПДФО з фіз. осіб
3 961 тис. грн
Пенсійний фонд України (наукові пенсії)
153 тис. грн
Пенсійний фонд України (пільгові пенсії)
678 тис. грн
Пенсійний фонд України (внески)
2 421 тис. грн
Єдиний соціальний внесок
58 тис. грн
Фонд зайнятості
32 тис. грн
Фонд зайнятості інвалідів
За наявними боргами АТ «Хімтекстильмаш» Державною виконавчою службою 10.01.2009 було відкрито зведене виконавче провадження № 14582632 (залишок, що підлягає стягненню станом на 01.02.2020:
4 601 359,89 грн) та накладено арешт на майно.
Незважаючи на значний обсяг зобов’язань, всі основні виробничі засоби, необхідні для реалізації бізнес-проектів, збережені. У разі залучення
інвестицій товариство здатне швидко відновити виробничий потенціал.
Фотографічне зображення об’єкта розміщено на вебсайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ru/sale-obj/2756.
З детальною інформацією та пакетом документів щодо об’єкта можна ознайомитись на сайтах: http://www.privatization.gov.ua, http://www.
vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 липня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» (далі – Закон) 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 року № 432.
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною
другою статті 8 Закону.
Відповідно до ст. 20 Закону у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує
досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі

управління відповідного суб’єкта господарювання або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок
подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до ст. 28 Закону правонаступництво щодо акцій (часток),
придбаних у процесі приватизації, які належали державі (територіальній
громаді) в майні суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних (комунальних) підприємств, підтверджується договором
купівлі-продажу.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні:
994 819,00 грн (дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі вісімсот дев’ятнадцять
гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 99 481,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 497 409,50 грн (чотириста дев’яносто сім тисяч
чотириста дев’ять гривень 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 49 740,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 497 409,50 грн (чотириста
дев’яносто сім тисяч чотириста дев’ять гривень 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 49 740,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний забезпечити:
погашення протягом 5 років від дати переходу права власності на
об’єкт приватизації заборгованості АТ «Хімтекстильмаш» перед державним бюджетом, Пенсійним фондом та соціальними фондами України, яка склалася на дату переходу до покупця права власності на об’єкт
приватизації;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця
чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту
6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів
3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на
об’єкт приватизації.
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. Контактна особа: в. о. голови Правління Болтян Оксана Іванівна, тел. (0462)
672-034; відділ приватизації Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях,
тел. (0462) 676-302.
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 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 03.06.2020 № 13/344 «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі
Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2020-01-09-000006-2.
Період між аукціоном з умовами, 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 з умовами: 9 948,19 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 4 974,10 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 4 974,10 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.
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відомості
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ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі (пральня) літ. «А-1» загальною
площею 149,1 м2 за адресою: Харківська обл.,
Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, 2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
(пральня) літ. «А-1» загальною площею 149,1 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці,
вул. Шкільна, 2.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля пральні літ.
«А-1» загальною площею 149,1 м2. Рік будівництва – 1965. Фундамент –
бетонний стрічковий, стіни – кладка з цегли, залізобетонні плити перекриття, підлога – бетонна, керамічна плитка. У будівлі передбачалося
опалення, водопровід, каналізація, електропостачання та вентиляція.
Фізичний знос: 60 %.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майна від 20.04.2006, виданого Виконавчим комітетом
Савинської селищної ради на підставі рішення від 12.04.2006 № 64, та
зареєстрованого Балаклійським бюро технічної інвентаризації, що підтверджується Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно
від 20.04.2006, номер витягу 10457614, реєстраційний номер 14548855,
номер запису 186 в книзі 2.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка під об’єктом
окремо не виділена.
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 і час проведення аукціону: 15 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 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 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 – 68140,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 34070,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 34070,00 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 – 6814,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3407,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3407,00 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 – окремого
майна – нежитлової будівлі (пральня) літ. «А-1» загальною площею 149,1 м2
за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна,
2, у розмірі 4500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
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
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 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.
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Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням
об’єкта приватизації: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці,
вул. Шкільна, 2.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Шпортак Н. Ю., тел. (057) 700-75-60,
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 05.06.2020 № 01108.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-23-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 681,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 340,70 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 340,70 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – магазину загальною площею 540,2 м2 за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка,
вул. Заводська, буд. 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: магазин загальною
площею 540,2 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, 1.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: нежитлова одноповерхова окремо розташована
будівля магазину літ. «А-1» з напівпідвалом та ґанками. Площа першого поверху – 271,3 м2, напівпідвалу – 268,9 м2. Рік побудови – 1978. Фундамент
бетонний, стіни напівпідвалу – бетонні блоки, цегла; стіни та перегородки
першого поверху – цегла, перекриття – залізобетон, покрівля рулонна;
інженерне обладнання – електрика, водопровід, каналізація, опалення.
Середньозважений фізичний знос – 37 %. Об’єкт розташований в зоні виробничої забудови, поруч із прохідною заводу ТОВ «СВІСС КРОНО».
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 23.01.2007, виданого Виконавчим комітетом
Солоницівської селищної ради на підставі Рішення від 16.01.2007 № 07,
та зареєстрованого Комунальним підприємством «Дергачівське районне бюро технічної інвентаризації», що підтверджується Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 31.01.2007, номер витягу
13408450, реєстраційний номер 17622768, номер запису 232 в книзі 2.
Функціональне використання об’єкта: частково використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або
його частини:
нежитлове приміщення на 1-му поверсі загальною площею 92,0 м2 передано в оренду за договором від 29.10.2009 № 4322-Н ФОП Ликова Т. М.
Термін дії договору оренди – до 29.06.2021. Розмір місячної орендної плати
за лютий 2020 року становить 3280,83 грн;
нежитлове приміщення на 1-му поверсі загальною площею 54,6 м2
передано в оренду за договором від 29.10.2009 № 4323-Н ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ЛІСОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ». Термін дії договору оренди – до 29.06.2021. Розмір місячної орендної плати за лютий 2020 року
становить 3639,27 грн.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка під об’єктом
окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці кадастровий номер 6322057600:01:000:0076, площею 9,5211 га, яка належить на
праві власності ТОВ «СВІСС КРОНО» (код ЄДРПОУ 31147999). Державний
акт на право власності на земельну ділянку серія та номер: 020869300001
від 28.01.2008.
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 і час проведення аукціону: 16 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 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 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 – 1007000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 503500,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 503500,00 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 – 100700,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 50350,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 50350,00 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 окремого
майна – магазин загальною площею 540,2 м2 за адресою: Харківська
обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, 1, у розмірі
4000,00 грн (чотири тисячі гривень 00 копійок).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
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
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 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: за місцезнаходженням
об’єкта приватизації: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, 1.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Шпортак Н. Ю., тел. (057) 700-75-60,
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 05.06.2020 № 01107.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-13-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 10070,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5035,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 5035,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації соціальнокультурного призначення – лазні загальною площею
132,3 м2 за адресою: Харківська обл., Шевченківський р-н,
с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226А
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: лазня загальною
площею 132,3 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226А.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля,
яка складається з основної будівлі (рік побудови – 1967) та двох прибудов
(рік побудови – 1994) загальною площею 132,3 м2, що тривалий час не використовується. Фундамент стрічковий бетонний; стіни комбіновані: основна будівля з глиняної та силікатної цегли, прибудови – з бетонних стінових
блоків та блоків з черепашнику; перекриття – збірні залізобетонні плити;
підлога бетонна. Стан об’єкта незадовільний, перебуває в занедбаному
стані (комунікації відсутні, вікна та двері відсутні). Будівля не закривається,
не охороняється. Фізичний знос будівлі становить 49 %.
Інформація про державну реєстрацію: нерухоме майно належить
державі в особі Верховної Ради України на підставі Свідоцтва про право власності від 29.01.2004, на підставі рішення IX сесії Старовірівської
сільської ради XXIYскликання, Витяг про реєстрацію права власності на
нерухоме майно від 29.01.2004, номер витягу 2695531, реєстраційний
номер 4549140, номер запису 103 в книзі 1.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.
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 і час проведення аукціону: 16 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 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.
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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:
продаж на аукціоні з умовами – 24160,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12080,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 12080,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 2416,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1208,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1208,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Умови продажу:
об’єкт приватизації може бути перепрофільований;
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 соціальнокультурного призначення – лазні загальною площею 132,3 м2 за адресою:
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226А, у розмірі 5200,00 грн (п’ять тисяч двісті гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
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
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 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 16.00
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226А.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Невмержицька Ольга Миколаївна,
тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 04.06.2020 № 01101.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000037-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 241,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 120,80 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 120,80 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – ліфта за адресою: Харківська обл., Дергачівський
р-н, с. Солоницівка, вул. Заводська, 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: ліфт.
Місцезнаходження: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, буд. 1.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: ліфт, в/п 100 кг, розташований в будівлі, яка
належить ТОВ «СВІСС-КРОНО», ліфт не використовується.
Інформація про державну реєстрацію: об’єкт приватизації не підлягає реєстрації.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: –.
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».
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Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 17 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 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 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:
продаж на аукціоні з умовами – 2300,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1150,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1150 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 230,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 115,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 115,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту укладення 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 окреме майно – ліфта за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, буд.
1, у розмірі 1300,00 грн (одна тисяча триста гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
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
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 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 16.00
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, буд. 1.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Невмержицька Ольга Миколаївна,
тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 04.06.2020 № 01102.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-12-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 23,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 11,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 11,50 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації соціальнокультурного призначення – лазне-прального комбінату
за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н,
с. Городнє, вул. Центральна, 5
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: лазне-пральний комбінат.
Місцезнаходження: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє,
вул. Центральна, 5.
Найменування балансоутримувача: ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код
за ЄДРПОУ 00412406.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Харківська
обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 3.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт соціально-культурного призначення –
лазне-пральний комбінат. Окремо розташована цегляна одноповерхова
будівля загальною площею 391,4 м2. Рік побудови – 1987. Перекриття –
залізобетонні плити, двері та вікна дерев’яні, системи опалення, водопостачання та електропостачання практично повністю демонтовані. Стан
об’єкта незадовільний; довгий час не використовується.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна в особі Верховної Ради України в оперативному управлінні Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області (правонаступником якого є Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій
та Луганській областях) відповідно до Свідоцтва про право власності на
нерухоме майно від 11.12.2008, що підтверджено Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 12.12.2008 № 21245978, реєстраційний номер 25752266.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.
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 і час проведення аукціону: 17 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 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 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 для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 39000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 19500,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 19500,00 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 – 3900,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1950,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1950,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного призначення – лазне-пральний комбінат за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
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
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Харківській, Донецькій та Луганській областях, 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: за місцезнаходженням
об’єкта приватизації: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє,
вул. Центральна, 5.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Кучер Н. І., тел. (057) 700-75-60,
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 09.06.2020 № 01125.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000149-2.
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 кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 390,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 195,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 195,00 грн.
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м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів
та конструкцій»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Центр з сертифікації будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій».
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул.Тургенєвська, 38.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 25202325.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2020 –
15 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.20 Технічні випробування та дослідження.
Основними напрямами діяльності відповідно до Статуту, є:
забезпечення організаційно-методичної і нормативної бази для впровадження в Україні Системи сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, засобів механізації будівництва, спеціалізованих транспортних засобів;
проведення сертифікації та оцінювання відповідності будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій, засобів механізації будівництва, спеціалізованих транспортних засобів, їх складових частин, а також систем
управління в межах свого визнання (акредитації, призначення);
участь у роботі технічних комітетів з стандартизації продукції в галузі
акредитації.
Основні показники господарської діяльності підприємства
за останніх три роки та останній звітний квартал
№
з/п
1
2
3
4
5

6

Найменування показника

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік
І квартал

Балансовий прибуток (збиток) тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн,
у тому числі:
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
інша поточна заборгованість
Кредиторська заборгованість, тис. грн
(у т. ч. прострочена)

11,3
11,3
930,4
148,8
141,7

12,6
12,6
548
152,0
42,9

(38,4)
(38,4)
194,5
111,0
31,9

(63,7)
(63,7)
493,1
47,3
26,4

104,5

18,0

12,7

–

–

–

2,8

1,8

37,2
781,6

24,9
396,0

16,4
83,5

24,6
445,8

Станом на 01.04.2020 (за результатами І кварталу 2020 року) немає
заборгованості підприємства з виплати заробітної плати та заборгованості перед бюджетом.
До складу об’єкта входить: нерухоме майно в м. Тернополі Тернопольської області та м.Хмельницькому Хмельницької області, а саме:
частина приміщень семиповерхового адміністративного будинку загальною площею 263,9 м2, що знаходяться: в підвальному приміщенні 2
кімнати загальною площею 32,3 м2 (13,2 м2 і 19,1 м2); на першому поверсі 8 кімнат загальною площею 132,1 м2 (18,7 м2, 12,9 м2, 37,9 м2, 3,5 м2,
15,5 м2, 7,4 м2, 14,1 м2, 22,1 м2), три вбиральні загальною площею 3,8 м2
та коридор 18,0 м2; на другому поверсі 5 кімнат загальною площею 68,8 м2
(16,8 м2, 14,5 м2, 7,8 м2, 16,4 м2,13,3 м2) та коридор 8,9 м2 (м. Тернопіль,
вул. Танцьорова, 11);
адміністративний двоповерховий будинок площею 385,6 м2 (м. Хмельницький, вул.Кам’янецька, 147/1), в який входить: 1-й поверх: 14 кімнат

загальною площею 144,7 м2 (24,9 м2;14,6 м2; 10,4 м2; 2,6 м2; 9,5 м2; 12 м2;
18,6 м2; 10,2 м2; 2,9 м2; 11,0 м2; 16,6 м2; 3,0 м2 ; 5,3 м2; 3,1м2) два коридори
загальною площею 32,1 м2, сходова площею 12,8 м2 та котельня площею
6,4 м2, вбиральня площею 2,9 м2;
до складу 2-го поверху входять 9 кімнат загальною площею 158,7 м2
(41,5 м2; 23,0 м2; 10,1 м2; 5,5 м2; 11,1 м2; 21,5 м2; 5,9 м2; 23,5 м2;16,6 м2), коридор площею 13,4 м2, вбиральня площею 3,0 м2, сходова площею 11,6 м2;
частина нежитлового одноповерхового будинку площею 85,9 м2
(м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 161), в яку входить: три приміщення
(33,7 м2; 45,2 м2; 7,0 м2).
Транспортні засоби:
автомобіль «Волга» сірого кольору, марки HAZ, модель 2401, рік випуску – 1982, об’єм двигуна – 2445. Згідно з даними показників спідометра
пробіг автомобіля становить 65918 км;
причіп 0,3 м до автомобіля «Волга», рік випуску – 2000.
Машини та обладнання, а саме: комп’ютери – 5 шт., монітори –
4 шт., БФП лазерний – 1 шт., принтери – 2 шт., ПЗ Windows – 4 шт., факс –
1шт., лабораторна шафа – 1 шт., машина випробувальна – 1 шт., прес
випробувальний – 1 шт., піч лабораторна – 1 шт., прилади – 2 шт., установки – 5 шт., скриня морозильна «Веко» – 1шт. Інструменти, прилади та
інвентар в кількості 64 одиниці.
На об’єкти нерухомості зареєстровано право власності.
Інформація про земельні ділянки:
земельна ділянка площею 0,1577 га, розташована за адресою: м.Хмельницький, вул. Кам’янецька,147/1, кадастровий номер
6810100000:08:003:0169. Згідно з Державним актом на право постійного
користування земельною ділянкою належить державному підприємству
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій».
Цільове призначення (використання) земельної ділянки: для обслуговування адміністративного будинку.
Земельні ділянки за адресами: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 161
та м. Тернопіль, вул Танцьорова,11 перебувають у комунальній власності
громади міста Хмельницький та відповідно міста Тернопіль.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній торговій системі буде проведено
13 липня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і
обов’язків підприємства.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 194 489,42 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 97 244,71 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 97 244,71 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –19 448,95 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 724,47 грн (без урахування
ПДВ);

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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

 1. Назва об’єкта оцінки: сходові клітки площею 4,0 м2 та частина
даху площею 25,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління державної
казначейської служби України у Дніпропетровській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ПрАТ «Київстар». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель, дах та частини даху. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,056 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 290,0 м2
та 11,6 м2 – площа загального користування, разом 301,6 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Будівельників, 51а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ПП Рябцев О. В. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове
приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною площею
1 712,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а. Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 14311459). Мета проведення незалежної
оцінки: приватизація шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2020. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 4,056 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – технічна
будівля ПРЦ літ. А загальною площею 120,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11. Балансоутримувач: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
(код за ЄДРПОУ 21560766). Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,9 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – технічна будівля ПРЦ літ. К загальною площею 41,9 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул.
Комсомольська), 11. Балансоутримувач: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766). Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,9 тис. грн.
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 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – склад
ПММ, літ. М, загальною площею 19,7 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична
(вул. Комсомольська), 11. Балансоутримувач: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код
за ЄДРПОУ 21560766). Мета проведення незалежної оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,9 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 25 червня 2020 р. (включно).
 Конкурс відбудеться 02.07.2020 об 11.00 у регіональному відділенні 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 Черкаській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності – окреме майно – овочесховище (підвал), пд. загальною
площею 100,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Приватне акціонерне товарство «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «Нива» (код
за ЄДРПОУ 21355747).

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 724,47 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»
зобов’язаний забезпечити:
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня
переходу до нього права власності;
погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності
єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться
на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі
наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву
Рахунок UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт)
Рахунок UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 01601, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38. Телефон: (050) 383 56 52, e-mail: seprobud@ukr.net. Відповідальна
особа: Сафаров Артур Аскарович.
м. Тернопіль, вул. Танцьорова, 11: телефон: (050) 377 55 55, відповідальна особа: Шуляк Сергій Олегович;
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 161, вул. Кам’янецька 147/1: телефон (097) 144 15 05, відповідальна особа: Довгий Сергій Анатолійович.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка
50-Г, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.
Телефони для довідок: (044) 281-00-23, 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 05.06.2020 № 300.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000071-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
30 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 944,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 972,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 972,45 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.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Спосіб приватизації – викуп ПАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
комплекс «Нива» (код за ЄДРПОУ 21355747).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Черкаський р-н,
с. Мошни, вул. Леніна, 6.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 30 квітня 2020 року.
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 11.02.2020 № 227) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі 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 у межах напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно
з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було
визначено в інформації про оголошення конкурсу. 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
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3
до Положення);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до
Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що
має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5).
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від
18.02.2020 № 10-59-3173 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в ІІ півріччі 2019 року»
та згідно з пунктами 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт
нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), – 3000 грн.
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Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 24.06.2020 до 16.00.
 Конкурс відбудеться 01.07.2020 об 11.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Одеській та Миколаївській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди

 Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

16180 Миколаївська обл., Новоодеський
м. Нова Одеса,
професійний
вул. Іпатенка, 3а аграрний ліцей

Дата
оцінки

1

Замощення «Автодром»

31.05.20

2

Частина вбудованого
нежитлового приміщення у вигляді комори
на третьому поверсі
п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку

2,0

м. Миколаїв,
вул. Погранична, 82

Чорноморський
національний
університет ім.
Петра Могили

3

Частина холу на першому
поверсі чотириповерхової
адміністративної будівлі

1,5

м. Миколаїв,
вул. Лягіна, 6

Головне управлін- 30.06.20
ня ДПС у Миколаївській області

4

Нежитлові приміщення
другого поверху триповерхової будівлі

79,0

м. Миколаїв,
вул. Космонавтів, 61

МФ ДП
30.06.20
«НДІпроектреконструкція»

5

Нежитлове приміщення
четвертого поверху та
частина даху чотириповерхової адміністративної
будівлі

24,0 м. Миколаїв,
(14,0; вул. Космонав10,0) тів, 61

МФ ДП
30.06.20
«НДІпроектреконструкція»

6

Нежитлове приміщення
першого поверху чотириповерхової будівлі

54,2

7

Гідротехнічні споруди
рибогосподарської технологічної водойми ставка
(інв. № 23)

7,8 га Миколаївська обл., ТДВ «МиколаДоманівський ра- ївська аграрна
йон, с. Антонівка група»

31.05.20

м. Миколаїв,
Миколаївський
30.06.20
вул. 1-ша Слобід- будівельний коська, 2
ледж Київського
національного
університету
будівництва і архітектури
30.06.20

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору
документального та господарського забезпечення Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5
днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних документів;
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 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 20.02.2018 за № 198/31650, та наказу Фонду
державного майна України від 11.02.2020 № 227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2020 за № 225/34508) (далі – Положення).
Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки –
нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та гідротехнічні споруди.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать: 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).
Інформація про претендента містить: інформацію про наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до

надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду державного майна України від 18.02.2020
№ 10-59-3173 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: на об’єкти
нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи), – 2,5 тис. грн; на гідротехнічні споруди – 5,0 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Одеській та Миколаївській областях.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
 Конкурс відбудеться 02.07.2020 за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал Управління
забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській та Миколаївській областях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
документального та господарського забезпечення Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській
областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-ий поверх, кімн.
38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності

 Назва об’єкта оцінки: частина службового приміщення А-3 площею 119,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44100, Волинська обл., Ратнівський
р-н, смт Ратне, вул. Каштанова, 24.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Ратнівському районі Волинської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: 44100, Волинська обл.,
Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Каштанова, 24.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Заболоттівська селищна рада.
Відповідно до листа Фонду державного майна України від 15.06.2016
№ 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду державного майна
України від 18.02.2020 № 10-59-3173) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у І півріччі 2019 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 3000,00 грн.
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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
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 (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3
з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному
об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
hh Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування
цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не
пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно
до 17.00. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, (033) 224-80-24.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності

 1. Найменування об’єкта оцінки: будівля крамниці (інв. № 7479,
реєстр. № 486770.8.ААБАЖЖ976, загальна площа – 55,1 м2) за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Кукулівка, вул. Польова, 1,
яка не увійшла в процесі приватизації до статутного капіталу, але залишилась на балансі ВАТ «Племінний завод «Червоний велетень» (змінено тип
акціонерного товариства у ПрАТ «Племінний завод «Червоний велетень»,
код за ЄДРПОУ 00486770).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська область, Зміївський район, с. Кукулівка, вул. Польова, 1.
Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі внаслідок знищення об’єкта державного майна – будівлі крамниці (інв.
№ 7479, реєстр. № 486770.8.ААБАЖЖ976, загальна площа – 55,1 м2).
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, тел./
факс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
збитків (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестача, знищення, псування якого призвело до завдання збитків, та/або подібністю
причин завдання збитків).
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,4 м2 на першому поверсі (кабінет 122) п’ятиповерхової
адміністративної будівлі (інв. 101310056), що перебуває на балансі Головного управління ДПС у Луганській області, код за ЄДРПОУ 43143746.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93113, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Сосюри, буд. 347.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою
продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (06452) 4-23-68, електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Бабенко Т. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим 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 20.02.2018 за №198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі 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’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше
ніж 5 календарних днів). У своїй конкурсній пропозиції претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Тел. для довідок (057) 700-77-19.
 Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після
опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій
та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення
на адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля поста
охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації про оголошення
конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.

прийнято рішення про приватизацію
Полтавська та Сумська області
Інформація про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 09.06.2020 № 740 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській області від 18.06.2018 № 352 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації державного підприємства «Державний проектний інститут містобудування «Міськбудпроект» щодо об’єкта малої
приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Державний проектний інститут
містобудування «Міськбудпроект» (м. Полтава), (код ЄДРПОУ 02497967), що розташований за адресою:
м. Полтава, вул. Гоголя, 25, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Київська, Черкаська та Чернігівська області
ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін до наказів про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 12.06.2020 № 413 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській області від 23.04.2018 № 365 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації» в частині уточнення площі об’єкта малої приватизації, а саме: «1. Прийняти рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі недіючої лазні площею 95,8 м2 за
адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим’є, вул. Широка (Пролетарська), 17, яка під час
приватизації не увійшла до статутного капіталу СТОВ «Нова Україна» (код ЄДРПОУ 00448737; припинено;
правонаступник – ТОВ «Нова Україна» (код ЄДРПОУ 32831851), шляхом викупу.».
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Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 09.06.2020 № 409 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській області від 09.07.2019 № 452 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації» в частині уточнення адреси об’єкта малої приватизації, а саме: «1. Прийняти рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва школи за адресою: Київська область,
Вишгородський район, с. Любимівка, вул. Київська, 40-А, шляхом продажу на електронному аукціоні.».

Харківська, Донецька та Луганська області
ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію

 Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях наказом від 11.06.2020 №
13-159 внесло зміни до наказу Управління від 20.11.2019 № 13-203 в частині назви об’єкта малої приватизації, а саме: слова «нежитлові будівлі у складі: гараж В, загальною площею – 33,9 м2; гараж Б, загальною
площею – 62,7 м2», замінити словами «гараж літ. «Б» загальною площею 64,4 м2, та гараж літ. «В» загальною
площею 33,9 м2, що складає 6/100 частки будівель».

ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 16.06.2020 № 01160 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності окремого майна: нежитлова будівля, АТС з вбудованими адміністративними
приміщеннями літ. «А-2» загальною площею 692,2 м2, за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Зорянська (колишня вул. Червоноармійська), 15. Балансоутримувач: відсутній.
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