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телефонуйте за номером 

(044) 200 35 01

новиниприватизації

результати продажу об’єктів  
малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації дер жав ної 
власності

Окреме майно – будівля гаражів літ. Г загальною площею 287,1 м2 з огля-
довою ямою літ. Г/я, які не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ладижин-
ське електромонтажне підприємство № 9 «ЕПЗМ», код ЄДРПОУ 00121790, 
та знаходяться за адресою: 24321, Він ницька обл., м. Ладижин, вул. Про-
мислова, 9А, приватизовано шляхом продажу на електрон ному аук ціо ні 
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій юридичною особою – ТОВ «ЛУМБЕР ВУД», код за ЄД-
РПОУ 43318839. Ціна продажу об’єкта – 216 000,00 грн (двісті шістнадцять 
тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 36 000,00 грн (тридцять шість тисяч грн  
00 коп.).

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт соціально-культурного призначення – нежитлові приміщення (база 
відпочинку) у складі: спальний корпус, 1А, 26,54 м2; спальний корпус, 1Б 
25,32 м2; спальний корпус, 1В, 113,7 м2; більярдна, 1Г, 63,2 м2; кухня, 1Д, 
16,9 м2, огорожа № 1, місце зна хо дження об’єкта: Черкаська обл., Золото-
ніський р-н, с. Коробівка, вул. Набережна, 82, приватизовано юридичною 
особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «КОРЛІС» (код за 
ЄДРПОУ 38764744), яке стало переможцем електрон ного аук ціо ну № UA-
PS-2021-03-17-000041-2, що відбувся 09 квітня 2021 року. Ціна продажу 
становить 1 441 212,10 грн (один мільйон чотириста сорок одна тисяча двісті 
дванадцять гривень 10 копійок), у тому числі ПДВ – 240 202,02 грн (двісті со-
рок тисяч двісті дві гривні 02 копійки).

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: приміщення ветлікарні 
(А-1) загальною площею 90,2 м2, сарай (В-1) загальною площею 50 м2, гараж 
(Б-1) загальною площею 57,4 м2 за адресою: Волинська обл., Рожищенський 
р-н, с. Доросині, пров. Степовий, 10 приватизовано шляхом продажу на 
аук ціо ні без умов Кицун Тетяною Володимирівною. Ціна продажу об’єкта – 
75 000,00 грн (сімдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.), крім того ПДВ становить 
15 000,00 грн (п’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.).

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта дер жав ної власності

Об’єкт дер жав ної власності малої приватизації – окреме майно – громад-
ський будинок, приміщення районного суду А-1, загальною площею 156,6 м2 
за адресою: Полтавська обл., Гребінківський р-н, м. Гребінка, вул. Гребінки Єв-
гена, 51. Приватизовано на аукціоні без умов фізичною особою – Волківським 
Іваном Івановичем. Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 77 780,00 грн, 
ПДВ – 15 556,00 грн, з урахуванням ПДВ – 93 336,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України 
по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – будівлі «Будинку рибалок» літ. «А» 
з верандою літ. «а», ґанком літ. «а1», ґанком літ. «а2» загальною 
площею 78,2 м2 за адресою: Він ницька обл., Барський р-н,  
с. Верхівка, вул. Зарічна, 5, що не увійшла до статутного капіталу 
СВАТ «Барське риболовне підприємство «Голуба Нива»  
та перебуває на балансі СТОВ «Прогрес»

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най h  ме ну вання об’єкта приватизації: будівля «Будинку рибалок» літ. 
«А» з верандою літ. «а», ґанком літ. «а1», ґанком літ. «а2» загальною 
площею 78,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Барське 
риболовне підприємство «Голуба Нива», код ЄДРПОУ 30072357 
(ліквідований), (далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження: Він ницька обл., Барський р-н, с. Верхівка, вул. Зарічна, 5.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: СТОВ «Прогрес», код за  

ЄДРПОУ 30072357 (правонаступник: СВАТ «Барське риболовне підприєм-
ство «Голуба Нива»), адреса: 23000, Він ницька обл., м. Бар, вул. Дімітрова, 39, 
тел. (04341) 2-19-23.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)
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Витяг з Дер жав ного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про реєстра
цію права власнос
ті від 15.01.2020 
№ 196340177

Дер жав на. Регіо наль
не відділення Фонду 
дер жав ного майна 
України по Він ницькій 
та Хмельницькій об
ластях (код за ЄДРПОУ 
42964094)

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля «Будинку рибалок» загаль-
ною площею 78,2 м2 з верандою літ. «а», ґанками літ. «а1», «а2»; 1952 року по-
будови. Фундамент бутовий, стіни – блоки, покрівля – азбошифер, перекриття 
дерев’яне, підлога – дерев’яна та цементна. Наявне електропостачання. Стан 
задовільний.

відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт привати-
зації: земельна ділянка окремо не виділена.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 10.08.2021.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова сис-

тема автоматично встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його 
проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, 
із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя 
об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку прове-
дення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Управління малої 
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація
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Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 18221,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 9110,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 9110,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 1822,10 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 911,05 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 911,05 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оці-
ночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях в 
сумі 2900,00 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у на-
ціональній, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмель-

ницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування 
об’єкта.

Контактна особа від ба лан со ут римувача: директор СТОВ «Прогрес» Мельник Микола Іванович, 
тел. (04341) 2-19-23.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/

Телефон для довідок (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний спеціаліст відділу приватизації дер-

жав ного майна Управління приватизації, управління дер жав ним майном та корпоративними правами 
держ ави Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 
областях.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій об-
ластях від 29.06.2021 № 986.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000009-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 182,21 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 91,11 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 91,11 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик із яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будівлі їдальні загальною площею 609,9 м2 за адресою: Він ницька обл.,  
Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 51б, що не увійшла до статутного  
капіталу ВАТ «Завод «Промінь» та перебуває на зберіганні  
ТОВ «Гайсинавтотранс», код за ЄДРПОУ 35536925

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля їдальні загальною площею 609,9 м2, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Завод «Промінь», код за ЄДРПОУ 05476954 
(ліквідований), (далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження: Він ницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 51б.
Назва та контактні дані зберігача: ТОВ «Гайсинавтотранс», код за ЄДРПОУ 35536925, адреса: 

23000, Він ницька обл., м. Бар, вул. Дімітрова, 39, тел. (4334) 2-43-34.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування 

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне ви
користання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Будівля їдальні 
літ. «Х3» з під
валом літ. «Х3/
підвал»

23700, Він ницька 
обл., Гайсинський 
рн, м. Гайсин, 
вул. Південна, 51б 

609,9 1793325005208 1230,4 бу
дівлі їдальні

Витяг з Дер жав ного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно про 
реєстрацію прав та їх об
тяжень від 23.03.2019 
№ 160751766

Дер жав на. Регіо наль не від
ділення Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій 
та Хмельницькій областях 
(код за ЄДРПОУ 42964094)

Об’єкт приватизації – двоповерхова будівля їдальні загальною площею 609,9 м2 з підвалом, 1984 
року побудови. Фундамент залізобетонний, стіни цегляні, покрівля металева, перекриття залізо-
бетонне, підлога – цементна та плитка, вікна металопластикові, двері дерев’яні та металеві. Наявні 
електропостачання, водопостачання та індивідуальне водяне опалення. Стан задовільний.

відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ді-
лянка окремо не виділена.

Перелік майна,  
яке передане в оренду  
станом на 25.06.2021

№ 
з/п Орендар Назва об’єкта 

оренди
Орендована 
площа (м2)

Цільове призначення 
оренди

Реквізити договору 
оренди та термін його дії

Орендна плата на місяць  
без ПДВ (грн)

1 Фізична особа – 
підприємець 
Коліух Дмитро 
Олександрович

Двоповерхова 
будівля їдальні 
літ. «Х3» з під
валом літ. «Х3/
підвал»

609,9 Надання побутових 
послуг населенню 
(сервісне обслугову
вання електропобуто
вої техніки)

№ 323ГТ з 06.01.2011 
по 31.12.2021

Відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 15.07.2020 № 611 на пе
ріод карантину орендна плата 
становить 88,85 грн

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального 
майна» договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 10.08.2021.

Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 
встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 
ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 829464,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 414732,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 414732,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 82946,40 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 41473,20 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 41473,20 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оці-
ночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях в 
сумі 4920,00 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у на-
ціональній, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмель-

ницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування 
об’єкта.

Контактна особа від зберігача: Мельник Михайло Васильович, тел. 0988265088.
най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного май-

на України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний спеціаліст відділу приватизації дер-

жав ного майна Управління приватизації, управління дер жав ним майном та корпоративними правами 
держ ави Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 
областях.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій об-
ластях від 29.06.2021 № 984.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000011-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 8294,64 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 4147,32 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 4147,32 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик із яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будівлі їдальні-клубу загальною площею 439,3 м2 за адресою: Він ницька обл., 
Козятинський р-н, с. Махаринці, вул. Центральна, 5, що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий завод», код за ЄДРПОУ 34377354

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля їдальні-клубу загальною площею 439,3 м2, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 34377354 (ліквідований) (далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження: Він ницька обл., Козятинський р-н, с. Махаринці, вул. Центральна, 5.
Балансотримач відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування 

За
гальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення 
права власності

Форма власності  
та власник

Будівля 
їдальні
клубу 

22141, Він ницька 
обл., Козятин
ський рн, с. Ма
харинці, вул. Цен
тральна, 5

439,3 2005413105101 1230.4 будівлі 
їдальні

Витяг з Дер жав ного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності від 11.01.2020 
№ 195981354

Дер жав на. Регіо наль не від
ділення Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій та 
Хмельницькій областях (код за 
ЄДРПОУ 42964094)

Об’єкт приватизації – одноповерхова цегляна будівля їдальні-клубу загальною площею 439,3 м2 
з прибудовами літ. а, а1, а2, погребом літ. п/а1, та ґанком. Рік побудови – 1940. Фундамент буто-
вий, стіни цегляні, покрівля – азбестові листи, перекриття – дерево, підлога – плитка та дошка. Стан 
незадовільний.

відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ді-
лянка окремо не виділена.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 10.08.2021.
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Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 
встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 
ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 109825,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 54912,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 54912,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 10982,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 5491,25 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 5491,25 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оці-
ночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях в 
сумі 3000,00 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у на-
ціональній, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмель-

ницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування 
об’єкта.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/

Телефон (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний спеціаліст відділу приватизації дер-

жав ного майна Управління приватизації, управління дер жав ним майном та корпоративними правами 
держ ави Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 
областях.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій об-
ластях від 29.06.2021 № 985.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000008-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 1098,25 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 549,13 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 549,13 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи  

«ПРО ЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик із яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та 
Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будівлі лазні загальною площею 252,0 м2 за адресою: Він ницька обл., Шаргородський 
р-н, с. Деребчин, вул. Заводська, 1р, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Деребчинський цукровий завод»

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля лазні загальною площею 252,0 м2,  
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод»  
(код за ЄДРПОУ 00371630), (ліквідований) (далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження: 23532, Він ницька обл., Шаргородський р-н, с. Деребчин, вул. Завод-

ська, 1р.
Ба лан со ут римувач відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса розташування 
Загальна 

площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне при

значення

Підстава виникнення права 
власності Форма власності та власник

Будівля 
лазні 

23532, Він ницька 
обл., Шаргородський 
рн, с. Деребчин, 
вул. Заводська,1р

252,0 2101362605000 1274 –  
будівля 
лазні

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності від 16.06.2020 
№ 212712173

Дер жав на. Регіо наль не від
ділення Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій 
та Хмельницькій областях 
(код за ЄДРПОУ 42964094)

опис об’єкта: одноповерхова будівля лазні загальною площею 252,0 м2, 1955 року побудови, за 
призначенням не використовується тривалий час, стан незадовільний.

відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ді-
лянка окремо не виділена.

Договори оренди відсутні.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 10.08.2021.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 
ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 15750,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 7875,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 7875,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 1575,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 787,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 787,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оці-
ночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях в сумі 
3550,00 грн без урахування ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у на-
ціональній, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмель-

ницькій областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одерж увача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування 
об’єкта.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Він ниця, вул. Гоголя,10, адреса вебсай-
та: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Откідач Тетяна Олексіївна, заступник начальника відділу приватизації дер-

жав ного майна Управління приватизації, управління дер жав ним майном та корпоративними правами 
держ ави Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 
областях.

Телефон для довідок (0432) 67-27-46.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій об-
ластях від 29.06.2021 № 980.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000013-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 157,50 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 78,75 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 78,75 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будинку для сезонних працівників загальною площею 677,5 м2 за адресою:  
Він ницька обл., Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Тараса Шевченка, 66-А,  
що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України» (код за ЄДРПОУ 00414316)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будинок для сезонних працівників загальною 
площею 677,5 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження: Він ницька обл., Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Тараса Шевченка, 66-А.
Назва ба лан со ут римувача та його контактні данні: ПрАТ «Сад України» (код за ЄДРПОУ 00414316), 

адреса: Він ницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 1, телефон (04349) 2-63-38.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування 

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне ви
користання

Підстава виникнення права 
власності

Форма власності  
та власник

Будинок для 
сезонних 
працівників

23434, Він ницька 
обл., Піщанський 
рн, с. Попелюхи, 
вул. Тараса Шев
ченка, 66А

677,5 2139556705232 1212.9 інші 
будівлі для 
тимчасового 
проживання

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності, № 221356047 
від 25.08.2020

Дер жав на. Регіо наль не від
ділення Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій 
та Хмельницькій областях 
(код за ЄДРПОУ 42964094)

опис об’єкта: двоповерхова будівля літ. «А» загальною площею 677,5 м2, з прибудовою літ. «а» та 
вхідними майданчиками літ. «а1», «а2». Рік побудови – 1990. Фундамент бутобетонний, стіни з блоку 
черепашника, покрівля шиферна, перекриття залізобетонні, підлога дощата. Наявне електропоста-
чання. Водопровід та каналізація відсутні. Фізичний знос: 40 %. Стан задовільний.

відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ді-
лянка окремо не виділена.

Договори оренди відсутні.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 10.08.2021.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 
ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 299455,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 149727,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 149727,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 29945,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 14972,75 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 14972,75 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оці-
ночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях в сумі 
5350,00 грн (без урахування ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у на-
ціональній, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмель-

ницькій областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одерж увача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування 
об’єкта.

Контактна особа від ба лан со ут римувача: Колісник Володимир Климович, генеральний директор 
ПрАТ «Сад України», телефон (04349) 2-63-38, E-mail: alekspodd_sad@ukr.net.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Він ниця, вул. Гоголя, 10,

адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації дер-

жав ного майна Управління приватизації, управління дер жав ним майном та корпоративними правами 
держ ави Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 
областях.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій об-
ластях від 29.06.2021 № 990.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000002-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 2994,55 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1497,28 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1497,28 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи  

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та 
Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлових приміщень їдальні, готелю та підвалу, ґанків, сходів загальною площею 
602,2 м2 за адресою: Він ницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка, вул. Заводська, 2, що не 
увійшли до статутного капіталу ВАТ «Уладівський цукровий завод»

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвалу, 
ґанків, сходів загальною площею 602,2 м2, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ 
«Уладівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 371854 (ліквідований) (далі – об’єкт 
приватизації).
Місце зна хо дження: Він ницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка, вул. Заводська, 2.
Балансотримач відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування 

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне ви
користання

Підстава виникнення права 
власності

Форма власності  
та власник

Нежитлові 
приміщення 
їдальні, готе
лю та підвалу, 
ганків, сходів

22320, Він ницька 
обл., Літинський 
рн, с. Уладівка, 
вул. Заводська, 2

602,2 2101097205224 1230.4 
будівлі 
їдальні

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію пра
ва власності, № 212713191 
від 16.06.2020

Дер жав на. Регіо наль не від
ділення Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій 
та Хмельницькій областях 
(код за ЄДРПОУ 42964094)

Об’єкт приватизації: нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвалу, ґанки, сходи загальною 
площею 602,2 м2 (у т. ч. підвал літ. «п/А» пл. 58,9 м2, приміщення на першому поверсі з № 1 до № 15 
заг. пл. 323,4 м2, приміщення на другому поверсі з № 1 до № 13 заг. пл. 219,9 м2), які розташовані в 
двоповерховій будівлі літ. «А», 1979 року побудови. Фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля ши-
ферна, перекриття бетонні, опалення водяне (демантовано). Електроживлення наявне, водопровід 
та каналізація відсутні. Стан незадовільний.

відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ді-
лянка окремо не виділена.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 10.08.2021.

Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 
встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 
ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 310735,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 155367,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 155367,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 31073,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 15536,75 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 15536,75 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оці-
ночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях в 
сумі 4000,00 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у на-
ціональній, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмель-

ницькій областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одерж увача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування 
об’єкта.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного май-
на України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації дер-

жав ного майна Управління приватизації, управління дер жав ним майном та корпоративними правами 
держ ави Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 
областях.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій об-
ластях від 29.06.2021 № 992.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000005-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 3107,35 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1553,68 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1553,68 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКАтаКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – комплексу будівель, у складі: контора з прибудовами літ. Б, 
загальною площею 169,4 м2; гараж літ. Г; сарай літ. С; вбиральня літ. У за адресою: 
Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Соборна, 369

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  комплекс будівель, у складі:  
контора з прибудовами літ. Б, загальною площею 169,4 м2;  
гараж літ. Г; сарай літ. С; вбиральня літ. У.
Місце зна хо дження: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Соборна, 369.
Назва ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Запорізькій області (код за ЄДРПОУ 

02360576).
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 

пр. Соборний, 75, тел. (061) 787-60-41.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне вико

ристання

Підстава виникнення права 
власності

Форма власності 
та власник

Комплекс будівель, у скла
ді: контора з прибудовами 
літ. Б, загальною площею 
169,4 м2; гараж літ. Г; са
рай літ. С; вбиральня літ. У

Запорізь
ка обл., 
смт Чернігівка, 
вул. Соборна, 
369

169,4 1486324823255 1220.1 бу
дівлі органів 
дер жав ного 
та місцевого 
управління

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності, індексний номер 
114110288 від 15.02.2018

Дер жав на; Дер
жав на служба ста
тистики України, 
код за ЄДРПОУ 
37507880

до складу об’єкта приватизації входять:
контора (літ. Б) з прибудовами (літ. б та б1) – одноповерхова будівля загальною площею 169,4 м2, 

яка має відокремлений вхід з головного фасаду будівлі. Фундамент бутовий, стіни – вапняк ошту-
катурений, підлога – дошки, покрівля шиферна. Рік побудови будівлі контори (літ. Б) – 1897, рік по-
будови прибудов (літ. б та б1) – 1950;

сарай (літера С) – одноповерховий, окремо розташований. Фундамент бутовий, стіни – черепаш-
ник оштукатурений, підлога бетонна, покрівля шиферна. Рік побудови – 1950;

гараж (літ. Г) – одноповерховий, окремо розташований. Фундамент бутовий, стіни цегляні, під-
лога бетонна, покрівля шиферна. Рік побудови – 1950;
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вбиральня (літ. У). Фундамент – вигріб цегляний, стіни цегляні, підлога бетонна, покрівля шифер-
на. Рік побудови – 1950.

Наявне електропостачання.

Відомості про земельну ділянку

Назва Адреса  
розташування

Площа 
земельної 
ділянки 

(м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призна
чення земельної 

ділянки

Форма власності,  
підстава на право користування земельною  

ділянкою, інформація про обтяження

Земельна 
ділянка

Запорізька обл., 
смт Чернігівка, 
вул. Соборна, 
369

931,0 2325555100:09:075:0021 Для будівництва 
та обслугову
вання будівель 
органів дер
жав ної влади та 
місцевого само
врядування

Дер жав на, Дер жав ний акт на право постій
ного користування земельною ділянкою 
від 12.06.2012 серія ЯЯ № 111731, Витяг з 
Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого речового права, 
індексний номер 118620832 від 27.03.2018, 
інформація про обтяження земельної ділянки 
відсутня

Інформація про договори оренди: договори оренди на об’єкт приватизації або його частини від-
сутні.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 06 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами; аук ціо ні із зниженням 

стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною тор-
говою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація комплексу будівель, у складі: контора з прибудовами літ. Б, загальною площею 
169,4 м2; гараж літ. Г; сарай літ. С; вбиральня літ. У за адресою: Запорізька обл., смт Чернігівка, 
вул. Соборна, 369 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав-
ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 212 202,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 106 101,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 106 101,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 21 220,20 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 10 610,10 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 10 610,10 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, на оплату послуги, на-
даної суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, 
на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 400,00 грн 
без урахування ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Перерахування операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт здійснюєть-
ся за такими реквізитами:

Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика гарантійного внеску потенційного 

покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, За-

порізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупцями га-

рантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за місцем 
знаходження об’єкта: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Соборна, 369.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 
буд. 6, тел. (061) 226 07 75.

Адреса вебсайта організатора аук ціо ну: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Мачигова Вікторія 

Вікторівна, (061) 226 07 75, reform3_23@spfu.gov.ua, v.machyhova@spfu.gov.ua.
Ознайомитись з документами та інформацією щодо об’єкта приватизації можна у віртуальній 

кімнаті даних за посиланням: http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/#4635.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта малої при-
ватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях від 25.06.2021 № 12/1-399.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-28-000001-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 2 122,02 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1 061,01 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1 061,01 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – 
єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Центр з сертифікації шин 
і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ» (код за ЄДРПОУ 24608516),  
що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най м h е ну вання об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс дер жав ного 
підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ».
Місце зна хо дження: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 24608516.
Інформація про об’єкт.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021 – 4 особи.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є регулювання та сприяння ефективному ве-

денню економічної діяльності.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 р. – I квартал 2021 року – 1 159 тис. грн, 

в тому числі експортної – немає.
Основна номенклатура продукції: 84.13 – регулювання та сприяння ефективному веденню еко-

номічної діяльності, в тому числі експортної: немає.

Обсяг та основна номенклатура продукції 
(робіт, послуг)

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн

2018 р. 358,0 358,0

2019 р. 400,0 400,0

2020 р. 344,0 344,0

I квартал 2021 р. 57,0 57,0

Основні показники  
господарської діяльності підприємства  

за останніх три роки

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. I кв.  
2021 р.

1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 43 70 52,3 40,1

1.1 Необоротні активи тис. грн – – – –

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн – – – –

1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн – – – –

1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн – – – –

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – –

1.2 Оборотні активи тис. грн 43 70 52,3 40,1

1.2.1 запаси тис. грн – – – –

1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125 
+ 1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1155)

тис. грн 19 18 22,8 28,2

1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 23 51 19,5 4,3

2. Пасиви тис. грн 43 70 52,3 40,1

2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн 1 0 56,3 96,3

2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн – – – –

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн – – – –

2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, 
рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 44 70 108,6 136,4

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн – – – –

3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 358 400 344,2 57,4

3.2 Інші операційні доходи тис. грн – – – –

3.3 Інші фінансові доходи тис. грн – – – –

3.4 Інші доходи тис. грн – – – –

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн – – – –

4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 260 276 287,9 67,8

4.2 Адмі ніст ративні витрати тис. грн 98 122 125 29,6

4.3 Витрати на збут тис. грн – – – –

4.4 Інші операційні витрати тис. грн – – – –

4.5 Фінансові витрати тис. грн – – – –

4.5 Інші витрати тис. грн – – – –

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн – – – –

5. чистий прибуток (збиток)  +,- тис. грн 0 2 -68,7 -40

6. Середня кількість всіх працівників осіб 5 4 4 4

7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 247 321 271 75

8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн 5146 6688 5646 6250

Станом на 31.03.2021:
прострочена кредиторська заборгованість – 0,00 грн;
поточна кредиторська заборгованість – 136,4 тис. грн, у тому числі за:
товари, роботи, послуги – 24,0 тис. грн;
розрахунками з бюджетом – 4,4 тис. грн;
розрахунками зі страхування – 4,9 тис. грн;
заборгованість по заробітній платі – 102,6 тис. грн;
інші поточні зобов’язання – 0,5 тис. грн.
Інформація про об’єкти нерухомості: власні приміщення у підприємства відсутні.
До складу об’єкта входить: технічне обладнання, меблі та інвентар.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забрудню-

вальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не 
здійснюється.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 6 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниження ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для кож-
ного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного 
аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Центр з сертифікації шин і 
гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ» (код за ЄДРПОУ 24608516), що розташований за адресою: 
м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватиза-
цію дер жав ного і комунального майна» та Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Центр з сертифікації шин і 
гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ» (код за ЄДРПОУ 24608516), що розташований за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» 
у випадках передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний 
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання 
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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 дер жав ного і комунального майна» покупець 
стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного корис-
тування земельною ділянкою.

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 40 071,87 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 20 035,94 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 20 035,94 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 4 007,19 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2 003,59 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 2 003,59 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок.
умови продажу об’єкта приватизацІї.
Покупець єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Центр з сертифікації шин 

і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ» зобов’язаний з моменту переходу права власності на 
об’єкт приватизації забезпечити:

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборго-
ваності підприємства протягом 6 (шести) місяців;

недопущення виникнення заборгованості підприємства з виплати заробітної плати його праців-
никам, по платежах до пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваже-
ного ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності згідно з пунктом 7 
статті 26 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконан-
ня, 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 дер жав ного і ко-
мунального майна».
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних вне-
сків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані  
об’єкти:

Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях.

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській 

області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, За-

порізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській 

області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупцями га-

рантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовле-
ністю за місцем розташування об’єкта.

Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Лихіна Дмитро Сергійович, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної пошти: privat1_12@
spfu.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua,  
(056) 744-11-41.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 25.06.2021 № 12/01-119-РП.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-31-000003-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 400,72 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 200,36 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 200,36 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКАтаТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіо нального 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будівлі передавального радіоцентру, обзорного локатора загальною площею 87,4 м2

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля передавального радіоцентру, обзорний 
локатор загальною площею 87,4 м2.
Місце зна хо дження: вул. Грушевського М.,33, с. Чагор, Глибоцький р-н, Чернівецька обл.
Ба лан со ут римувач: Львівський регіо наль ний структурний підрозділ Украероруху дер жав ного під-

приємства обслуговування повітряного руху України (код ЄДРПОУ 19326017), адреса: вул. Любінська, 
217, м. Львів, 79040, контактний телефон ( + 38 032) 297 21 12.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва 
Адреса  

розташу
вання 

За
гальна 
площа 
(м2)

Реєстра
ційний 
номер

Функціо
нальне  

викорис
тання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Будівля пе
редавального 
радіоцентру, 
обзорний лока
тор загальною 
площею 87,4 м2

Чернівець
ка обл., 
Глибоцький 
рн, с. Чагор, 
вул. Грушев
ського М., 33

87,40 24645534 Для роз
міщення 
радіо тех
нічного  
обладнання

Інформаційна довідка з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та Реєстру 
прав власності на нерухоме майно, Дер
жав ного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру 
заборон відчуження об’єктів нерухомого 
майна щодо об’єкта нерухомого майна 
№239412933 від 30.12.2020, Свідоцтво про 
право власності, САС/211518, 09.09.2008, 
Виконавчий комітет Чагорської сільської 
ради, рішення №152 від 03.09.2008 

Дер жав на, держ ава 
в особі Міністерства 
транспорту та зв’язку 
України в опера
тивному управлінні 
Дер жав ного підпри
ємства обслуговуван
ня повітряного руху 
України, код ЄДРПОУ 
19477064

Відомості про земельну ділянку

Назва
Адреса  

розташу
вання

Площа 
земель

ної ділян
ки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення зе
мельної ділянки

Форма власності,  
підстава на право користування  

земельною ділянкою,  
інформація про обтяження

Земельна 
ділянка

Чернівець
ка обл., 
Глибоцький 
рн, с. Чагор, 
вул. Грушев
ського М., 33

0,9829 7321087900:01:003:0373 12.05 Для розміщення 
та експлуатації будівель і 
споруд авіаційного тран
спорту, обслуговування 
аеронавігаційних споруд

Дер жав на, право постійного користування 
земельною ділянкою. Витяг з Дер жав ного 
земельного кадастру про земельну ділян
ку, серія та номер: НВ7302990382019, 
виданий 30.01.2019, Дер жав ний акт 
від 07.12.2005 ЯЯ 350159. Обтяжень на 
земельну ділянку немає

Об’єкт в оренді не перебуває.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 09.08.2021.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну без умов – 197043,60 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 98521,80 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 98521,80 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 19704,36 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 9852,18 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 9852,18 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потен-

ційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чер-

нівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чер-

нівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адмі ніст-
ратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом приватизації можна у робочі 
дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за адресою: Чернівецька 
обл., Глибоцький р-н, с. Чагор, вул. Грушевського М., 33.

Дані контактної особи, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта потен-
ційними покупцями: Рудий Анатолій Никифорович – начальник об’єктів ЗНС, тел.: 067-620-92-75, 
(0372) 129-03, електрон на пошта: Rudyi_ANuksatse.aero.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна Укра-
їни по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Фран ківськ, 
вул. Василіянок, 48, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях – Ярмистий Василь Іванович: телефон для довідок (0372) 51-86-60, адреса 
електрон ної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.

Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіо наль ного відді-
лення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях від 29.06.2021 № 153 «Про затвердження протоколу засідання аук ціо нної комісії з продажу 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі передавального радіоцентру, обзорного ло-
катора, загальною площею 87,40 м2».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-19-000001-3.

період між аук ціо ном:
аук ціо н без умов – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 33 календарних дні;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 33 календарних дні.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 1970,44 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 985,22 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 985,22 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.



7відомості
приватизації

№ 34 (1379) 7 липня 2021 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – нежитлової будівлі (адмінбудинку) загальною площею 696,6 м2  
за адресою: Івано-Фран ківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 13

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля (адмінбудинок) загальною 
площею 696,6 м2.
Місце зна хо дження: Івано-Фран ківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 13.
Назва ба лан со ут римувача: Головне управління статистики в Івано-Фран ківській області (код за 

ЄДРПОУ 02360599), адреса: 76018, м. Івано-Фран ківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 752477.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

За
гальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне вико

ристання
Підстава виникнення права власності

Форма  
власності 
та власник

Нежитлова 
будівля (ад
мінбудинок) 
загальною 
площею 
696,6 м2

ІваноФран
ківська обл., 
м. Косів, 
вул. Шевчен
ка, 13 

696,6  263896126236 1220.9  
Будівлі для 
конторських 
та адмі ніст
ративних 
цілей інші

Інформація з Дер жав ного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та Реєстру прав власності 
на нерухоме майно, Дер жав ного реєстру Іпотек, 
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів не
рухомого майна щодо об’єкту нерухомого майна 
№ 214448126 від 01.07.2020 на підставі свідоцтва 
про право власності, б/н, виданого 09.12.2006 
Виконавчим комітетом Косівської міської ради 
ІваноФран ківської області 

Дер жав на. 
Дер жав
на служба 
статистики 
України (код 
за ЄДРПОУ 
37507880)

Інформація про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля загальною площею 696,6 м2. Фундамент 
бетонний, стіни цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля – шифер. Інженерні комунікації підведені 
згідно з проектом (опалення, електропостачання, водопостачання, газ). Будівля не має огородження, 
розташована в центральній зоні м. Косова.

Відомості про земельну ділянку

На
зв

а Адреса  
розташування

Площа 
земель

ної ділян
ки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки

Форма власності,  
підстава на право користування земельною ділянкою,  

інформація про обтяження

Зе
ме

ль
на

 д
іл

ян
ка ІваноФран

ківська обл., 
м. Косів, 
вул. Шевчен
ка, 13

1512 2623610100:01:005:0498 Для обслуго
вування адмі
ніст ративного 
будинку

Дер жав на, Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та Реєстру прав власності на не
рухоме майно про реєстрацію іншого речового права 
від 01.07.2020 №214448126 на підставі дер жав ного акта 
на право постійного користування земельною ділянкою, 
серія та номер: ЯЯ № 139 757, виданий 19.05.2010 Косів
ською міською радою ІваноФран ківської області

Станом на 01.06.2021 об’єкт в оренді не перебуває.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 09 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні без умов, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (адмінбудинку) 
загальною площею 696,6 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну без умов – 5 934,26 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 2 967,13 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 2 967,13 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 593,43 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 296,72 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 296,72 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-

нальній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потен-

ційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чер-

нівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Черні-

вецькій та Тернопільській областях по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покуп-

цями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozoпoprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування 
об’єкта: Івано-Фран ківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 13.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Фран ківськ, 
вул.Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367. Час 
роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електрон ної пошти: klmnv_26@
spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях від 23.06.2021 № 599 «Про затвердження протоколу №3 засідання аук ціо нної комісії з 
продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі (адмінбудинку) площею 696,6 м2, м. Косів, 
вул. Шевченка, 13».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-02-000010-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н без умов – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 59,34 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 29,67 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 29,67 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А 
загальною площею 74,5 м2; гараж, Б площею 39,4 м2 за адресою: Івано-Фран ківська обл., 
Тисменицький р-н, смт Єзупіль, вул. Хвильового, 2

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  приміщення лікарні ветеринарної медицини у 
складі: ветлікарня, А загальною площею 74,5 м2; гараж, Б площею 39,4 м2.
Місце зна хо дження: Івано-Фран ківська обл., Тисменицький р-н, смт Єзупіль, вул. Хвильового, 2.
Назва ба лан со ут римувача: Тисменицька районна дер жав на лікарня ветеринарної медицини (код 

за ЄДРПОУ 05414195), адреса: Івано-Фран ківська обл., м. Тисмениця, вул. І. Франка, 27, тел. (03436) 
21999.
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Інформація з Дер жав ного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та Реєстру прав власності 
на нерухоме майно, Дер жав ного реєстру Іпотек, 
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів не
рухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
№ 211994440 від 10.06.2020 на підставі свідоцтва 
про право власності, б/н, виданого15.08.2006 Єзу
пільською селищною радою 

Дер жав на. Дер
жав на служба 
України з питань 
безпечності хар
чових продуктів та 
захисту споживачів 
(код за ЄДРПОУ 
39924774)

Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля ветлікарні загальною площею 74,5 м2. Фунда-
мент – бетон, стіни – дерево, покрівля – оцинковане залізо. Опалення пічне. Будівля гаража пло-
щею 39,4 м2. Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – шифер. Будівля ветлікарні та гараж не 
використовуються.

Інформація щодо земельної ділянки, на якій розташований об’єкт приватизації, відсутня.
Станом на 01.06.2021 об’єкт в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 09 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення лікарні ветеринарної 
медицини у складі: ветлікарня, А загальною площею 74,5 м2; гараж, Б площею 39,4 м2 здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку 
проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 159 101,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 79 550,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 79 550,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 15 910,10 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 7 955,05 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 7 955,05 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: 
ветлікарня, А загальною площею 74,5 м2; гараж, Б площею 39,4 м2 компенсувати витрати, понесені 
Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений 
для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного 
майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в до-
говорі купівлі-продажу) в сумі 5 400,00 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потен-

ційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чер-

нівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Черні-

вецькій та Тернопільській областях по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях



8 відомості
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№ 34 (1379)7 липня 2021 року

р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покуп-

цями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozoпoprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування 
об’єкта: Івано-Фран ківська обл., Тисменицький р-н, смт Єзупіль, вул. Хвильового, 2.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Фран ківськ, 
вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367. Час 
роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342)553139, адреса електрон ної пошти: klmnv_26@
spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях від 23.06.2021 № 598 «Про затвердження протоколу №2 засідання аук ціо нної комісії з про-
дажу об’єкта малої приватизації – приміщення лікарні ветеринарної медицини за адресою: Тисме-
ницький р-н, смт Єзупіль, вул. Хвильового, 2».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-10-000002-2.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 1 591,01 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 795,51 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни – 795,51 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А 
загальною площею 74,4 м2; гараж, Б площею 47,3 м2 за адресою: Івано-Фран ківська обл., 
Тисменицький р-н, смт Лисець, вул. Коцюбинського, 9

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  приміщення лікарні ветеринарної медицини у 
складі: ветлікарня, А загальною площею 74,4 м2; гараж, Б площею 47,3 м2.
Місце зна хо дження: Івано-Фран ківська обл., Тисменицький р-н, смт Лисець, вул. Коцюбинсько-

го, 9.
Назва ба лан со ут римувача: Тисменицька районна дер жав на лікарня ветеринарної медицини
(код за ЄДРПОУ 05414195), адреса: Івано-Фран ківська обл., м. Тисмениця, вул. І. Франка, 27, 

тел. (03436) 21999.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)
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вання За

га
ль

на
 

пл
ощ

а 
(м

2 )
Ре

єс
тр

ац
ій


ни

й 
но

ме
р Функціо

нальне  
викорис

тання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Приміщення лі
карні ветеринарної 
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ветлікарня, А за
гальною площею 
74,4 м2; гараж, Б 
площею 47,3 м2
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1220.9 
Будівлі для 
конторських 
та адмі ніст
ративних 
цілей інші

Інформація з Дер жав ного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та Реєстру прав власності 
на нерухоме майно, Дер жав ного реєстру Іпотек, 
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів 
нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 
майна № 211993184 від 10.06.2020 на підставі 
свідоцтва про право власності б/н, виданого 
15.08.2006 Лисецькою селищною радою Тисме
ницького рну ІваноФран ківської обл. 

Дер жав на. Дер жав
на служба України 
з питань безпеч
ності харчових про
дуктів та захисту 
споживачів (код за 
ЄДРПОУ 39924774)

Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля ветлікарні загальною площею 74,4 м2. Фунда-
мент – бетон, стіни – цегла, покрівля – шифер. Наявне газопостачання. Опалення пічне. Будівля 
гаража площею 47,3 м2. Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – шифер. Будівля ветлікарні та 
гараж не використовуються.

Інформація щодо земельної ділянки, на якій розташований об’єкт приватизації, відсутня.
Станом на 01.06.2021 об’єкт в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 09 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення лікарні ветеринарної 
медицини у складі: ветлікарня, А загальною площею 74,4 м2; гараж, Б площею 47,3 м2 здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку 
проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 168 498,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 84 249,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 84 249,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 16 849,80 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 8 424,90 грн; (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 8 424,90 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.

умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: 
ветлікарня, А загальною площею 74,4 м2; гараж, Б площею 47,3 м2 компенсувати витрати, понесені 
Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений 
для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного 
майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в до-
говорі купівлі-продажу) в сумі 6 500,00 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потен-

ційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чер-

нівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Черні-

вецькій та Тернопільській областях по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покуп-

цями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozoпoprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування 
об’єкта: Івано-Фран ківська обл., Тисменицький р-н, смт Лисець, вул. Коцюбинського, 9.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Фран ківськ, 
вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367. Час 
роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342)553139, адреса електрон ної пошти: klmnv_26@
spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях від 23.06.2021 № 600 «Про затвердження протоколу №2 засідання аук ціо нної комісії з про-
дажу об’єкта малої приватизації – приміщення лікарні ветеринарної медицини за адресою: Тисме-
ницький р-н, смт Лисець, вул. Коцюбинського, 9».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000002-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 1 684,98 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 842,49 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 842,49 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – автомобіля ГАЗ 31029, легковий седан-В, рік випуску – 1994,  
за адресою: м. Івано-Фран ківськ, вул. Сагайдачного, 42А

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  автомобіль ГАЗ 31029, легковий седан-В, рік 
випуску – 1994.
Місце зна хо дження: м. Івано-Фран ківськ, вул. Сагайдачного, 42 А.
Ба лан со ут римувач та контактні дані: Дер жав ний архів Івано-Фран ківської області (код за ЄДРПОУ 

03494623), адреса: м. Івано-Фран ківськ, вул. Сагайдачного, 42А, (0342) 563403.

Відомості про об’єкт 
(рухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Реєстрацій
ний номер

Функціо нальне  
використання

Підстава виникнення 
права власності Форма власності та власник

Автомобіль ГАЗ 
31029, легковий 
седанВ, рік ви
пуску – 1994

м. ІваноФран
ківськ, вул. Са
гайдачного, 42А

АТ5270ВА  6000.5 Автомобільні 
транспортні засоби 
(Класифікатор дер жав
ного майна) 

Свідоцтво про реє
страцію транспортного 
засобу САА № 790155 
від 21.07.2010

Дер жав на. ІваноФран ківська 
обласна дер жав на адмі
ніст рація (код за ЄДРПОУ 
20567921)

Інформація про об’єкт:
автомобіль, тип – легковий седан-В, рік випуску – 1994, марка ГАЗ, модель 31029, реєстраційний 

номер АТ5270ВА, номер шасі (кузова, рами) XTH310290R0160167, колір сірий, вид палива – бензин, 
двигун № XTH310290R0160167, об’єм двигуна – 2445 см3.

Автомобіль не використовується в господарській діяльності; перебуває в задовільному технічному 
стані. В автомобілі присутні всі вузли та деталі. Наявні значні корозійні пошкодження та деформації 
рами і кузова. Частково зношені та потребують ремонту запчастини КТЗ, а саме: двигун, коробка 
передач, задній міст і карданний вал, передній міст і рульове управління, радіатор, крила і підніжки, 
капот, головний гальмовий циліндр; акумулятор – фізично зношений (непридатний), автошини – по-
шкоджені (непридатні).

Станом на 01.06.2021 об’єкт в оренді не перебуває.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 09 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
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3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ГАЗ 31029, легковий 

седан-В, рік випуску – 1994, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 29 250,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 14 625,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 14 625,00 грн (без урахування ПДВ);
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 2925,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 1462,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1462,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ГАЗ 31029, легковий седан-В, рік ви-
пуску – 1994, компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна 
України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, на оплату послуги, наданої 
суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на 
рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Черні-
вецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2500,00 грн 
без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потен-

ційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чер-

нівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Черні-

вецькій та Тернопільській областях по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покуп-

цями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozoпoprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування 
об’єкта: м. Івано-Фран ківськ, вул. Сагайдачного, 42А.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Фран ківськ, 
вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367. Час 
роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електрон ної пошти: klmnv_26@
spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях від 23.06.2021 № 602 « Про затвердження протоколу №1 засідання аук ціо нної комісії з про-
дажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ГАЗ 31029 за адресою: м. Івано-
Фран ківськ, вул. Сагайдачного, 42А».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-02-000012-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 292,50 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 146,25 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 146,25 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – автомобіля ЗАЗ 1103, рік випуску – 2000,  
за адресою: Івано-Фран ківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  автомобіль ЗАЗ 1103, рік випуску – 2000.
Місце зна хо дження: Івано-Фран ківська обл., м. Галич, пл. Волі,1.
Ба лан со ут римувач та контактні дані: Відділ культури, національностей та релігій Галицької район-

ної дер жав ної адмі ніст рації (код за ЄДРПОУ 23806119), адреса: Івано-Фран ківська обл., м. Галич, 
пл. Волі, 1, (03431) 2-20-46.

Відомості про об’єкт 
(рухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Реєстрацій
ний номер

Функціо нальне  
використання

Підстава виникнення права 
власності

Форма власності 
та власник

Автомобіль 
ЗАЗ 1103, 
рік випуску – 
2000

 ІваноФран
ківська обл., 
м. Галич, пл. 
Волі,1

 49022ІВ  6000.5 Автомобільні тран
спортні засоби (Класифіка
тор дер жав ного майна)

Свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу ІВС 
№ 144040, видане МРЕВ УДАІ 
УМВС м. Калуша 

Дер жав на. Галицька  
районна дер жав на  
адмі ніст рація ( код за 
ЄДРПОУ 23806119) 

Інформація про об’єкт:
автомобіль, рік випуску – 2000, марка ЗАЗ, модель 1103, тип – легковий, реєстраційний номер 

49022ІВ, номер шасі (кузова, рами) Y6D110307Y0003130, колір зелений, вид палива – бензин.
Автомобіль не на ходу; перебуває в незадовільному технічному стані. Потребують ремонту: двигун, 

зчеплення, коробка передач, карданний вал, задній міст, система охолодження, рульове управління, 
гальма передні, система живлення, двері передні, електрообладнання, амортизатори передні і задні, 
щиток приладів. Кузов, двері передні, крила передні, задня кришка багажника, капота пошкоджені 
корозією; обшивка салону, сидіння автомобіля потребують ремонту, передній та задній бампери 
мають тріщини; автомобіль потребує пофарбування, кришки зношені.

Станом на 01.06.2021 об’єкт в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 09 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – автомобіля ЗАЗ 1103, рік випуску – 2000, здійсню-

ється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; 
Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 20 090,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 10 045,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 10 045,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 2009,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 1004,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1004,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ЗАЗ 1103, рік випуску – 2000 компенсу-
вати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран-
ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2500,00 грн без ПДВ.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-

нальній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потен-

ційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чер-

нівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Черні-

вецькій та Тернопільській областях по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покуп-

цями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozoпoprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування 
об’єкта: Івано-Фран ківська обл., м. Галич, пл. Волі,1.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Фран ківськ, 
вул.Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367. Час 
роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електрон ної пошти: klmnv_26@
spfu.gov.ua.

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного 

відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Фран ківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях від 23.06.2021 № 601 «Про затвердження протоколу № 1 засідання аук ціо нної комісії з 
продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ЗАЗ 1103 за адресою: м. Галич, 
пл. Волі, 1».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-02-000011-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 200,90 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 100,45 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 100,45 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та 
Миколаївській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 
майна Дер жав ної установи «Південна виправна колонія (№ 51)» (65059, м. Одеса, 
вул. Люстдорфська дорога, 9)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h
Окреме майно Дер жав ної установи «Південна виправна колонія (№ 51) у складі:
(10300001) КПП (літера 1Є) (заг. пл. 6,4 м2);
(10300003) Гуртожиток (літера 2З) (заг. пл. 888,2 м2);
(10300002) Адмінбудівля (літера Ж,Ш) (заг. пл. 1304,5 м2);
(10300004) Баня (літера 2Д) (заг. пл. 824,1 м2);
(10300005) Їдальня (літера Є) (заг. пл. 1437,5 м2);
(10300007) Цех (літера 2Е) (заг. пл. 130,6 м2);
(10300008) ДІЗО (літера А) (заг. пл. 265,3 м2);
(10300010) Овочесховище (літера П) (заг. пл. 1381,5 м2);
(10300011) Гуртожиток (літера 2Г) (заг. пл. 589,1 м2);
(10300013) Флігер (літера З) (заг. пл. 231,6 м2);
(10300014) Гуртожиток (літера 2А) (заг. пл. 2991,5 м2);
(10300015) Гуртожиток (літера 2І) (заг. пл. 833,9 м2);
(10300009) Вольєр (літера 1Д) (заг. пл. 17,8 м2);
(10300021) Резервуар для води (літера №10) (150 м3);
(10300022) Замощення (літера ІІI-VI) (заг. пл. 23399,64 м2);
(10300024) Охоронна вежа (літера 1Й) (заг. пл. 16,6 м2);
(10300026) Огорожа (літера 1-7) (937,0 пог. м);
(10300027) Охоронна вежа (літера 2К) (заг. пл. 21,9 м2);
(10300028) Охоронна вежа (літера 1И) (заг. пл. 2,2 м2);
(10300047) Внутрішня мережа зв’язку (235 пог.м);
(10300023) Охоронна вежа (літера 1І) (заг. пл. 8,3 м2);
(10300006) Будівля ПТУ (літера 1Б) (заг. пл. 692,6 м2);
(10300016) Будівля довготривалих побачень (літера Б) (заг. пл. 568,5 м2);
(10300029) Охоронна вежа (літера 2Ж) (заг. пл. 5,2 м2);
(101300049) Допоміжна будівля (літера 1Г) (заг. пл. 11,2 м2);
(101300050) Основне (літера 1Е) (заг. пл. 39 м2);
(101300052) Майстерня (літера 1В) (заг. пл. 135,5 м2);
(101300053) Будівля охорони (літера 1Ж) (заг. пл. 161,1 м2);
(101300054) Основне (літера 1З) (заг. пл. 25,9 м2);
(101300055) Пожежне депо (літера В) (заг. пл. 74,1 м2);
(101300059) Допоміжна будівля (літера 1Я) (заг. пл. 15,3 м2);
(101300060) Альтанка (літера 1Ю) (заг. пл. 2,1 м2);
(101300061) Навіс (літера 1Ш);
(101300062) Основне (літера Ї) (заг. пл. 1143,8 м2);
(101300063) Допоміжна будівля (літера 1Щ) (заг. пл. 5,2 м2);
(101300064) Туалет (літера 2Є) (заг. пл. 2,5 м2);
(101300066) Навіс (літера 2Ї);
(101300067) Допоміжна будівля (літера 1Л) (заг. пл. 5,8 м2);
(101300068) Навіс (літера 1К);
(101300069) Сарай (літера 2В) (заг. пл. 6,2 м2);
(101300070) Навіс (літера 2Б);
(101300071) Навіс (літера 1Ч);
(101300072) Допоміжна будівля (літера 1Ф) (заг. пл. 4,5 м2);
(101300073) Навіс (літера 1У);
(101300075) Теплиця (літера 1Х);
(101300076) Теплиця (літера 1Ц);
(10300019) Майстерня (літера Х) (заг. пл. 58,3 м2);
(10300017) Механічна майстерня (літера І) (заг. пл. 5106,9 м2);
(10300014) Склад (літера Ч) (заг. пл. 540,8 м2);
(10300001) Основне/Адмінбудівля (літера 1А) (заг. пл. 2003,6 м2);
(10300009) Склад (літера Я) (заг. пл. 546,8 м2);
(10300005) Вагова (літера Т) (заг. пл. 4,6 м2);
(10300004) Основне (літера Ф) (заг. пл. 1286,7 м2);
(10300007) Ваги (літера №14);
(10300003) Цех (літера У) (заг. пл. 3014,8 м2);
(10300010) Гараж (літера Ц) (заг. пл. 52,3 м2);
(10300102) Дороги в’їзні (заг. пл. 350 м2);
(10300103) Басейн для збору води (літера №13) (заг. пл. 20 м2);
(10300013) Склад (літера Р) (заг. пл. 548,6 м2);
(10300021) Навіс (літера 1Р) (заг. пл. 54,9 м2);
(10300024) Навіс (літера 1С) (заг. пл. 39,1 м2);
(10300025) Склад (літера Е) (заг. пл. 189,4 м2);
(10300008) Цех (літера Г) (заг. пл. 668,4 м2);
(10300016) Басейн для збору води (літера №11) (заг. пл. 24 м2);
(10301606) Допоміжна будівля (літера 1Н) (заг. пл. 1,8 м2);
(10301605) Основне (літера Щ) (заг. пл. 101,3 м2);
(10300022) Гараж (літера 1Т) (заг. пл. 76,7 м2);
(10300026) Цех (літера Д) (заг. пл. 245,7 м2);
(10300023) Склад (літера Ю) (заг. пл. 93,3 м2);
(10300018) Допоміжна будівля (літера 1П) (заг. пл.83,4 м2);
(10300011) Навіс вагової (літера 1М) (заг. пл. 73,8 м2);
(10300006) Ємність (літера №12) (заг. пл. 2,5 м2);
(10300020) Літній душ (літера 1О) (заг. пл. 1 м2).
Місце зна хо дження: 65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9.
Ба лан со ут римувач: Дер жав на установа «Південна виправна колонія (№ 51)» (код за ЄДРПОУ 

08564133), адреса ба лан со ут римувача: 65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса
Загальна 

площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер об’єкта 
в Дер жав ному 

реєстрі речових 
прав на нерухоме 

майно

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма 
власності 

та власник

КПП  
(літера 1Є) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

6,4 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21;  
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на,  
Міністерство 
юстиції України

Гуртожиток 
(літера 2З) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

888,2 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Адмінбудів
ля (літера 
Ж,Ш) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

1304,5 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Баня (літера 
2Д) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

824,1 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Їдальня  
(літера Є) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

1437,5 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Цех  
(літера 2Е) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

130,6 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

ДІЗО  
(літера А) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

265,3 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Назва Адреса
Загальна 

площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер об’єкта 
в Дер жав ному 

реєстрі речових 
прав на нерухоме 

майно

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма 
власності 

та власник

Овочесхо
вище  
(літера П) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

1381,5 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Гуртожиток 
(літера 2Г) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

589,1 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Флігер 
(літера З) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

231,6 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Гуртожиток 
(літера 2А) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2991,5 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Гуртожиток 
(літера 2І)

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

833,9 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Вольєр 
(літера 1Д) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

17,8 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Резервуар 
для води 
(літера 
№10) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

150 м3 2317416451101 1274.2 Резервуари та 
ємності інші

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Замощення  
(літера 
ІІIVI) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

23399,64 2317416451101 2112.9 Шляхи, вулиці, 
дороги та дорожні спо
руди інші

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Охоронна 
вежа  
(літера 1Й) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

16,6 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Огорожа 
(літера 17) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

937,0 
пог.м

2317416451101 2421.1 Огородження Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Охоронна 
вежа  
(літера 2К) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

21,9 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Охоронна 
вежа (літера 
1И) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2,2 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Охоронна 
вежа  
(літера 1І) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

8,3 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Будівля ПТУ 
(літера 1Б) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

692,6 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Будівля 
довго
тривалих 
побачень 
(літера Б) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

568,5 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Охоронна 
вежа  
(літера 2Ж) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

5,2 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Допоміжна 
будівля 
(літера 1Г) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

11,2 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Основне 
(літера 1Е) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

39 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Майстерня 
(літера 1В) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

135,5 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Будівля 
охорони 
(літера 1Ж) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

161,1 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Основне 
(літера 1З) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

25,9 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Пожежне 
депо  
(літера В) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

74,1 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Допоміжна 
будівля  
(літера 1Я) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

15,3 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Альтанка 
(літера 1Ю) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2,1 2317416451101 1272.1 Церкви, собори, 
костьоли, мечеті, сина
гоги та т.ін.

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Навіс 
(літера 1Ш)

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Основне 
(літера Ї) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

1143,8 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Допоміжна 
будівля 
(літера 1Щ) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

5,2 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Туалет 
(літера 2Є) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2,5 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Навіс 
(літера 2Ї)

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Допоміжна 
будівля 
(літера 1Л) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

5,8 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Навіс 
(літера 1К) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Сарай 
(літера 2В) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

6,2 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Навіс 
(літера 2Б)

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Навіс 
(літера 1Ч) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Продовження таблиці
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Назва Адреса
Загальна 

площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер об’єкта 
в Дер жав ному 

реєстрі речових 
прав на нерухоме 

майно

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма 
власності 

та власник

Допоміжна 
будівля 
(літера 1Ф) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

4,5 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Навіс 
(літера 1У)

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Теплиця 
(літера 1Х)

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Теплиця 
(літера 1Ц)

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Майстерня 
(літера Х) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

58,3 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Механічна 
майстерня 
(літера І) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

5106,9 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Склад 
(літера Ч) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

540,8 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Основне/
Адмінбудів
ля (літера 
1А) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2003,6 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Склад 
(літера Я) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

546,8 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Вагова 
(літера Т) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

4,6 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Основне 
(літера Ф) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

1286,7 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Ваги  
(літера 
№14)

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Цех  
(літера У) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

3014,8 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Гараж 
(літера Ц) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

52,3 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Дороги 
в’їзні 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

350 
пог. м

2112.9 Шляхи, вулиці, 
дороги та дорожні спо
руди інші

Витяг з Єдиного реєстру 
об’єктів дер жав ної власності 
від 15.03.21

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Басейн  
для збору 
води  
(літера №13) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

20 2317416451101 1252.2 Резервуари та 
ємності інші

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Склад 
(літера Р) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

548,6 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Навіс 
(літера 1Р) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

54,9 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Навіс 
(літера 1С) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

39,1 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Склад 
(літера Е) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

189,4 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Цех  
(літера Г) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

668,4 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Басейн  
для збору 
води  
(літера №11) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

24 2317416451101 1252.2 Резервуари та 
ємності інші

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Допоміжна 
будівля 
(літера 1Н) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

1,8 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Основне 
(літера Щ) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

101,3 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Гараж 
(літера 1Т) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

76,7 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Цех (літера 
Д) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

245,7 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Склад 
(літера Ю) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

93,3 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Допоміжна 
будівля 
(літера 1П) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

83,4 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Навіс 
вагової 
(літера 1М) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

73,8 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Ємність 
(літера 
№12) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

2,5 2317416451101 1252.2 Резервуари та 
ємності інші

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

Літній душ 
(літера 1О) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорф
ська дорога, 9

1 2317416451101 1274.3 Будівлі виправ
них закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з ЄРОДВ* від 15.03.21; 
Витяг з ДРРПНМ** 
від 26.04.21 № 254353434

Дер жав на, 
Міністерство 
юстиції України

______________
*ЄРОДВ – Єдиний реєстр об’єктів дер жав ної власності;
**ДРРПНМ – Дер жав ний реєстр речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речово-

го права.

Відомості про земельну ділянку

Назва

Ад
ре

са
  

ро
зт

аш
ув

ан
ня Площа 

земельної 
ділянки 

(м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення  
земельної ділянки

Форма власності,  
підстава на право користування 

земельною ділянкою,  
інформація про обтяження

Земельна ділянка. 
Реєстраційний но
мер об’єкта в Дер
жав ному реєстрі 
речових прав на 
нерухоме майно 
1680952651101

м.
 О

де
са

,  
ву

л.
 Л

ю
ст

до
рф

сь
ка

 д
ор

ог
а,

 9

 5,9833*** 5110137300:56:002:0004 Згідно з Витягом з Дер жав
ного земельного кадастру НВ
5116458912021 цільове призна
чення: 03.01 Для будівництва та 
обслуговування будівель органів 
дер жав ної влади та місцевого са
моврядування. Категорія земель: 
Землі житлової та громадської 
забудови. Вид використання зе
мельної ділянки: для експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд 
колонії

 Форма власності – дер жав
на; власник – Держ ава України 
в особі Одеської обласної 
дер жав ної адмі ніст рації Ви
тяг з Дер жав ного земельного 
кадастру НВ5116458912021. 
Дер жав ний акт на право по
стійного користування земель
ною ділянкою 17.02.2009 серія 
ЯЯ205841 №030950500005. 
Обтяження відсутні 

______________
***Розпорядженням Одеської обласної дер жав ної адмі ніст рації від 22.12.2020 № 978/од-2020 на-

дано згоду дер жав ній установі «Південна виправна колонія (№ 51)» на поділ земельної ділянки. Після 
проведення відповідних робіт земельна ділянка з кадастровим номером №5110137300:56:002:0004 
буде поділена на три частини. Згідно з орієнтовною схемою поділу площа земельної ділянки під 
об’єктом приватизації – 4,8355 га.

На земельній ділянці за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9 з кадастровим номе-
ром № 5110137300:56:002:0004 площею 5,9833 га також розміщуються інші будівлі, які не входять 
до складу об’єкта приватизації та займають частину загальної площі.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди 
відсутні.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 06 серпня 2021року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні без умов, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну без умов – 223 250 425,11 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 111 625 212,56 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 111 625 212,56 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 22 325 042,51 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 11 162 521,26 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 11 162 521,26 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.

4. додаткова ІнформацІя
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-

ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аук ціо ну розрахунків за 

придбаний об’єкт:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській 

областях
Рахунок: N UA118201720355589002000163735
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 43015722
Для перерахування гарантійного внеску:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській 

областях
Рахунок N UA888201720355229002001163735
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 43015722
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-
maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта, за звер-
ненням до організатора аук ціо ну.

Контактна особа: представник ба лан со ут римувача – Коваль Андрій Валерійович, тел. (093) 101-
16-78, адреса електрон ної пошти: optim_51@ukr.net.

організатор аук ціо ну:
Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській областях. 

Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28, телефон для до-
відок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51. Час роботи Регіо наль ного відділення з 8.00 до 17.00 (крім 
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електрон ної пошти: 
odesa@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській об-
ластях від 01.07.2021 № 1087.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-05-19-000006-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н без умов – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н зі зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 2 232 504,25 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 1 116 252,13 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1 116 252,13 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https ://prozorro. sale/info/elektronni-m ajdanchi ki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Продовження таблиці





12 відомості
приватизації

№ 34 (1379)7 липня 2021 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та 
Миколаївській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –  
нежитлових приміщень (частка 13/25) за адресою: Миколаївська обл.,  
Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна, 61

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлові приміщення (частка 13/25).
Місце зна хо дження: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна, 61.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Ми-

колаївській області (код за ЄДРПОУ 13844159), адреса: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1, телефон: 
(0512) 44-14-03.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва
Адреса  

розташу
вання

Загальна 
площа
(м2)

Реєстраційний 
номер Функціо нальне використання Підстава виникнення 

права власності
Форма власності 

та власник

Нежитлові 
приміщен
ня (частка 
13/25)

Миколаївська 
обл., смт До
манівка, 
вул. Цен
тральна, 61

867,4 1511381248227  501 – об’єкти для забезпе
чення фінансової діяльності, 
кредитування, страхування 
та пенсійного забезпечення 
(згідно з класифікатором  
дер жав ного майна)

Витяг з Дер жав ного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності №117798506 
від 21.03.2018 

Дер жав на, Возне
сенське об’єднане 
управління Пенсійного 
фонду України Мико
лаївської області (код 
за ЄДРПОУ 37945221)

Договори оренди майна відсутні.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 06 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні без умов, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація нежитлових приміщень (частка 13/25) за адресою: Миколаївська обл., Доманівський 
р-н, смт Доманівка, вул. Центральна, 61 (далі – об’єкт приватизації) здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон-
них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну без умов – 1120182,67 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 560091,34 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позиції – 560091,34 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 112018,27 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 56009,13 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 56009,13 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаїв-

ській областях
Рахунок № UA 118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA 888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43015722
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-
maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем його розташування 
за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна, 61.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та 
Миколаївській областях. Адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, е-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.sov. uа/.

Відповідальна особа, яка забезпечить огляд об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна.
Телефон: (0512) 47-04-16. Е-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25. 

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській об-
ластях від 29.06.2021 № 277-У.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-03-000006-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н без умов – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 11201,83 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 5600,91 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 5600,91 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на веб- сторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https ://prozorro. sale/info/elektronni-m aj danchi k і -ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській  
та Житомирській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – нежитлової будівлі гаража загальною площею 93,5 м2  
за адресою: Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Воб’яна, 13а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля гаража  
загальною площею 93,5 м2.
Місце зна хо дження: Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Воб’яна, 13а.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Бердичівська районна дер жав на адмі ніст рація (код 

за ЄДРПОУ 04053619), правонаступник Андрушівської районної дер жав ної адмі ніст рації, адреса: 
13300, Житомирська обл., м. Бердичів, пл. Соборна, 23, тел. (04143) 4-26-00.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загаль
на пло
ща (м2)

Реєстра
ційний 
номер

Функціо нальне 
використання Підстава виникнення права власності Форма власності 

та власник

Нежитло
ва будівля 
гаража 
загальною 
площею 
93,5 м2

Житомир
ська обл., 
м. Андрушівка, 
вул. Воб’яна, 
13а

93,5 22534018 1242.1 –  
гаражі наземні

Інформація з Дер жав ного реєстру речових 
прав на не рухоме майно та Реєстру прав 
власності на нерухоме майно, Дер жав ного 
реєстру Іпотек, Єдиного реєстру забо
рон відчуження об’єктів нерухомого майна 
щодо об’єкта нерухомого майна (довідка 
№ 230196828 від 29.10.2020). Свідоцтво 
про право власності на нерухоме майно 
від 18.03.2008 видане виконкомом Андру
шівської сільської ради, серія АВ № 886061, 
витяг про реєстрацію права власності на не
рухоме майно від 12.04.2008, номер витягу 
18482011, реєстраційний номер 22534018

Власник: держ ава 
Україна в осо
бі Міністерства 
аграрної політики 
в оперативному 
управлінні Управ
ління агропромис
лового розвитку 
Андрушівської 
районної дер жав
ної адмі ніст рації 
(код за ЄДРПОУ 
37471967)

Об’єкт приватизації – одноповерхова нежитлова будівля гаража на 4 бокси загальною площею 
93,5 м2. Фундамент бутовий; стіни та перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; підлога – глино-
битна; дах і покрівля – азбофанера. Кожен бокс має дощаті ворота. Наявне електропостачання.

Об’єкт знаходиться в серединній частині міста, в селітебній зоні.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 06 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація нежитлової будівлі гаража загальною площею 93,5 м2 за адресою: Житомирська 
обл., м. Андрушівка, вул. Воб’яна, 13а здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для прода-
жу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 95373,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 47686,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 47686,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 9537,30 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 4768,65 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 4768,65 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації сплатити 3995,00 грн без ПДВ на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жав ного майна України по Рівненській та Житомирській областях (буде зазначено у договорі купівлі-
продажу) за проведення оцінки об’єкта приватизації.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Жито-

мирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
Код за ЄДРПОУ 42956062
в іноземній валюті EUR:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Жито-

мирській областях.
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, 

RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, 

RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер кореспон-

дентського рахунка: 04094227
або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
за місцем розташування об’єкта.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Пе-
тра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 
тел. (0412) 420-418, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, е-mail: ztfdmu@gmail.com.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях від 25.06.2021 № 580.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000002-1.
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період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 953,73 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 476,87 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 476,87 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській  
та Житомирській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлового приміщення банківської будівлі загальною площею 105,7 м2  
за адресою: Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Соколів, вул. Миру, 4Г

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлове приміщення банківської будівлі 
загальною площею 105,7 м2.
Місце зна хо дження: Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Соколів, вул. Миру, 4Г.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Житомирська районна дер жав на адмі ніст рація (код 

за ЄДРПОУ 04053476), правонаступник Пулинської районної дер жав ної адмі ніст рації, адреса: 10003, 
м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1, тел. (0412) 42-47-03.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загаль
на площа 

(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання Підстава виникнення права 

власності
Форма власності 

та власник

Нежитлове 
приміщення 
банківської 
будівлі за
гальною пло
щею 105,7 м2

Житомирська 
обл., Пулин
ський рн, 
с. Соколів, 
вул. Миру, 4Г

105,7 2037333718254 1220.9 – Будівлі 
для конторських та 
адмі ніст ративних 
цілей інші 

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на не рухоме майно 
про реєстрацію права власності,  
дата реєстрації 18.02.2020, 
індексний номер витягу 
201366890, номер запису про 
право власності 35612677 

Власник: Держ ава 
Україна в особі 
Житомирської 
районної дер жав
ної адмі ніст рації 
(код за ЄДРПОУ 
04053476)

Об’єкт приватизації – двоповерхова нежитлова будівля загальною площею 105,7 м2. Фундамент 
бутовий; стіни цегляні; перекриття – залізобетонні плити; підлога дощата; несучі конструкції будівлі 
перебувають у задовільному стані. Наявне електропостачання.

Об’єкт знаходиться в серединній частині міста, в селітебній зоні. Підходи та під’їзди заасфаль-
товані.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 06 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація нежитлового приміщення банківської будівлі загальною площею 105,7 м2 за адресою: 
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Соколів, вул. Миру, 4Г здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них 
аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 89211,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 44605,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 44605,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 8921,10 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 4460,55 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 4460,55 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації сплатити 3995,00 грн без ПДВ на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жав ного майна України по Рівненській та Житомирській областях (буде зазначено у договорі купівлі-
продажу) за проведення оцінки об’єкта приватизації.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Жито-

мирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
Код за ЄДРПОУ 42956062
в іноземній валюті EUR:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Жито-

мирській областях.
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, 

RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, 

RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE

Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер кореспон-

дентського рахунка: 04094227
або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
за місцем розташування об’єкта.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Пе-
тра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 
тел. (0412) 420-418, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, е-mail: ztfdmu@gmail.com.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях від 25.06.2021 № 581.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000002-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 892,11 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 446,01 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 446,01 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській  
та Житомирській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –  
будівлі Романівської районної лікарні ветеринарної медицини за адресою:  
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Карвинівка, вул. Тетерівська, 21

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля Романівської районної лікарні 
ветеринарної медицини.
Місце зна хо дження: Житомирська обл., Романівський р-н, с. Карвинівка, вул. Тетерівська, 21.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Романівська районна лікарня ветеринарної меди-

цини (код за ЄДРПОУ 00698472), адреса: 13001, Житомирська обл., смт Романів, пр. Путіліна, 11, 
тел. (04146) 2-31-04.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса роз
ташування

Зага льна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Будівля 
Романівської 
районної 
лікарні 
ветеринарної 
медицини

Житомирська 
обл., Рома
нівський рн, 
с. Карвинівка, 
вул. Тетерів
ська, 21

175,3 1606600518214 1271.1 – Будівлі 
для тваринни
цтва 

Інформація з Дер жав ного 
реєстру речових прав на не
рухоме майно та Реєстру прав 
власності на нерухоме майно 
від 07.09.2020, номер інформа
ційної довідки 222890008, дата 
реєстрації 04.07.2018. Свідоцтво 
про право власності, серія та но
мер: б/н, видане 06.12.2011

Власник: держ ава 
Україна в особі 
Дер жав ної служби 
України з питань 
безпечності хар
чових продуктів та 
захисту споживачів 
(код за ЄДРПОУ 
39924774) 

Об’єкт приватизації – одноповерхова цегляна будівля районної лікарні ветеринарної медицини 
загальною площею 175,3 м2. Рік введення в експлуатацію – 1972. Фундамент бутовий; стіни та пере-
городки цегляні; перекриття – балки дерев’яні з підшивкою; підлога дощата; покрівля азбоцементна; 
вікна – дерев’яні, подвійні; двері фільонкові; опалення пічне. Електропостачання відсутнє.

Об’єкт розташований в центрі села Карвинівка.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 06 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація будівлі Романівської районної лікарні ветеринарної медицини за адресою: Жито-
мирська обл., Романівський р-н, с. Карвинівка, вул. Тетерівська, 21 здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон-
них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 24820,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 12410,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 12410,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 2482,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1241,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1241,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації сплатити 3900,00 грн без ПДВ на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жав ного майна України по Рівненській та Житомирській областях (буде зазначено у договорі купівлі-
продажу) за проведення оцінки об’єкта приватизації.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Жито-

мирській областях.
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Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та про-
ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
Код за ЄДРПОУ 42956062
в іноземній валюті EUR:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Жито-

мирській областях.
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, 

RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, 

RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер кореспон-

дентського рахунка: 04094227
або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
за місцем розташування об’єкта.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача: Шарварчук Анатолій Володимирович.
Телефон (04146) 2-31-04, е-mail: kopantest@ukr.net.
най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Пе-
тра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 
тел. (0412) 420-418, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, е-mail: ztfdmu@gmail.com.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях від 25.06.2021 № 582.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-11-000001-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 248,20 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 124,10 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 124,10 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ХАРКІВСЬКАОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлова будівля,  
магазин загальною площею 83,2 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н,  
с-ще Мала Іванівка, вул. Мала-Іванівська, 18

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля, магазин  
загальною площею 83,2 м2.
Місце зна хо дження: Харківська обл., Богодухівський р-н, с-ще Мала Іванівка, вул. Мала-Іванівська, 

18.
Ба лан со ут римувач відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстрацій
ний номер

Функціо
нальне при

значення

Документи щодо  
права власності

Форма власності 
та власник

Нежитлова 
будівля,  
магазин 
загальною 
площею 
83,2 м2 

Харківська 
обл., Бого
духівський 
рн, сще 
Мала Іванівка, 
вул. Мала
Іванівська, 18 

83,2 35539110 1230.1 – 
Торгові 
центри, 
універмаги, 
магазини

Інформація з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно від 03.11.2020 
№ 230733438, Свідоцтво про право  
власності серія САС № 469514 
від 16.12.2011, видане на підставі рішення 
виконкому Кленівської сільської ради 
від 08.11.2011 № 56 

Дер жав на, держ ава 
Україна в особі Регіо
наль ного відділення 
Фонду дер жав ного 
майна України по Хар
ківській області, код 
за ЄДРПОУ 44223324

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля магазину площею 83,2 м2, яка складається з трьох 
приміщень: тамбур – 1,5 м2, торговий зал – 47,7 м2, підсобне приміщення – 34,0 м2. Стіни – «жужал ка», 
обкладена цеглою, наявні тріщини в цоколі та стінах, необхідне посилення однієї зі стін металевим 
каркасом. Перекриття дерев’яне, покриття підлоги у торговельному залі – вінілова плитка зі слідами 
тріщин; у підсобному приміщенні – бетон. Покрівля – залізо, місцями потребує заміни листів; наявне 
електропостачання та опалення (піч типу «буржуйка»). Внутрішнє оздоблення: стіни – фарбовані, сте-
ля – штукатурка, побілка зі слідами протікання. Вхідні двері – металеві, внутрішні двері – дерев’яні, 
пофарбовані. Загальний стан будівлі незадовільний, потребує ремонту.

Об’єкт приватизації перебуває на в’їзді до с-ща Мала Іванівка, до найближчого населеного пунк-
ту – смт Вільшани – 20 км, до м. Богодухів – 25,5 км, до траси Т 2113 – 1,5 км, автобусна зупинка 
знаходиться на трасі.

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 
privatization.gov.ua.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Договори оренди щодо об’єкта приватизації відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 06 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аук ціо нних пропозицій) встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниження ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для кож-
ного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного 
аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 36600,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 18300,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 18300,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 3660,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1830,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1830,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по 
Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцін-
ки об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, магазину загальною площею 
83,2 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с-ще Мала Іванівка, вул. Мала-Іванівська, 
18, у розмірі 2610,00 грн (дві тисячі шістсот десять грн 00 коп.) без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
код за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 243510050000025200867496000
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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за 
місце зна хо дженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Богодухівський р-н, с-ще Мала Іванівка, 
вул. Мала-Іванівська, 18.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській 
області, адреса: 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-77-73.

Контактна особа організатора аук ціо ну – Салій Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адре-
са електрон ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 29.06.2021 
№ 00321.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-08-000010-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 366,00 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 183,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 183,00 грн.
Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРО-

ДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
літ. «А-1» загальною площею 227,2 м2 за адресою: Харківська обл.,  
Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 
227,2 м2.
Місце зна хо дження: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна (Ра-

дянська), 21.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Харківській області (код за 

ЄДРПОУ 02362629).
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, 

тел. (057) 706-26-16.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне  

призначення
Підстава виникнення права власності

Форма 
власності 
та власник

Нежитло
ва будівля 
літ. «А1» 
загальною 
площею 
227,2 м2

Харківська обл., 
Зачепилівський 
рн, смт За
чепилівка, 
вул. Центральна 
(Радянська), 21

227,2 1624776163222 1220.1 – Бу
дівлі органів 
дер жав ного 
та місцевого 
управління

Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 17.08.2018 № 134778378; 
рішення органу місцевого самоврядування 
від 02.02.2016 № 70, Свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно від 05.09.2011, 
серія САЕ № 010964

Дер жав на, 
Дер жав
на служба 
статистики 
України (код 
за ЄДРПОУ 
37507880)

опис об’єкта: об’єктом є нежитлова одноповерхова окремо розташована будівля загальною пло-
щею 227,2 м2. Рік введення в експлуатацію – 1970 (за даними бухгалтерського обліку). Фундамент, 
стіни – шлаколиті, покрівля – шифер, підлога, вікна та двері – дерев’яні. Водовідведення відсутнє, 
опалення та електропостачання – відключене.
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Об’єкт розташований на центральній вулиці населеного пункту, зі зручною транспортною 
розв’язкою та наявністю місць для паркування. Навколишня забудова в основному малоповерхова 
житлова. Будівля не використовується за призначенням тривалий час.

Територія, на якій розташований об’єкт, без огороди, без благоустрою, має вільний доступ з боку 
вулиці Центральна.

Відомості про земельну ділянку

На
зв

а Адреса  
розташування 

Площа 
земель

ної ділян
ки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призначення 
земельної ділянки

Форма власності, підстава на право 
користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження

Зе
ме

ль
на

 д
іл

ян
ка Харківська обл., За

чепилівський рн, 
смт Зачепилівка, 
вул. Центральна 
(Радянська), зе
мельна ділянка 21

0,1828 6322255100:02:005:0049 Для будівництва та обслуго
вування будівель органів дер
жав ної влади та місцевого са
моврядування, землі житлової 
та громадської забудови, для 
обслуговування нежитлових 
будівель

Комунальна, Дер жав ний акт на право 
постійного користування земельною 
ділянкою від 28.11.2009 серія ЯЯ 
№ 309097. Витяг з Дер жав ного реє
стру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового права 
від 20.06.2018 № 128251412

Договори оренди щодо об’єкта відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 05 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аук ціо нних пропозицій) встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою систе-
мою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-

тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 247000,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 123500,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 123500,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 24700,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 12350,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 12350,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення до-

говору купівлі-продажу відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по 
Харківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі літ. «А-1» загальною площею 227,2 м2 за 
адресою: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21 (ба-
лан со ут римувач – Головне управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629, у 
розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі грн 00 коп.).

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунку – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місце зна хо дженням 
об’єкта приватизації: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна (Ра-
дянська), 21.

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 
privatization.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській 
області, адреса: 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 
15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта – Шпортак Н. Ю., тел. (057) 700-75-60, адреса електрон-
ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення 

Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 19.06.2021 № 00317.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-

гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000024-1.
період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 2470,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1235,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1235,00 грн.
Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРО-

ДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі магазину  
загальною площею 33,1 м2 за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н,  
с. Скорики, вул. Шевченка, 11а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля магазину загальною площею 33,1 м2.
Місце зна хо дження: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шевченка, 11а.
Ба лан со ут римувач відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстрацій
ний номер

Функціо
нальне при

значення

Підстава виникнення  
права власності

Форма 
власності 
та власник

Будівля мага
зину загаль
ною площею 
33,1 м2

Харківська обл., 
Золочівський 
рн, с. Скорики, 
вул. Шевченка, 11а

33,1 – 1230.1 – Тор
гові центри, 
універмаги, 
магазини 

Свідоцтво про право власності 
від 31.03.2005, видане на підставі рішення 
виконкому Олександрівської сільскої ради 
від 31.03.2005 № 03/14

Дер жав на, 
держ ава 
Україна 

Об’єкт дер жав ної власності не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Конгресівське» при привати-
зації. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.08.2004 по справі № Б-4326/2-25 лік-
відовано юридичну особу ВАТ «Конгресівське». Дер жав ну реєстрацію юридичної особи припинено, 
запис в Єдиному дер жав ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань від 07.02.2005 № 14591280000000077.

опис об’єкта: одноповерхова будівля магазину загальною площею 33,1 м2. Рік введення в екс-
плуатацію – 1972. Фундамент – бетон, стіни цегляні, покрівля – шифер, перекриття дерев’яні. Об’єкт 
тривалий час не експлуатується за призначенням, перебуває у незадовільному стані.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 05 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аук ціо нних пропозицій) встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою систе-
мою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
продаж на аук ціо ні з умовами – 9 500,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 4750,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 4750,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
продажу на аук ціо ні з умовами – 950,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 475,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 475,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення до-

говору купівлі-продажу відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по 
Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі магазину загальною площею 33,1 м2 за адре-
сою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шевченка, 11а, у розмірі 2970,00 грн (дві 
тисячі дев’ятсот сімдесят грн 00 коп.).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за місце-
зна хо дженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шевчен-
ка, 11а.

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 
privatization.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Хар-
ківській області, адреса: 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організато-
ра аук ціо ну, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Долотіна Т. В.,  
тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 29.06.2021 № 00318.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000002-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
продажу на аук ціо ні з умовами – 95,00 грн;
продажу на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 47,50 грн;
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продажу на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 47,50 грн.

Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРО-
ДАЖІ» (адмі ніст ратор).

Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 
операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
побутового комбінату літ. «А-2» (інв. 2-53) загальною площею 384,0 м2  
за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Кооперативна, 3

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля побутового комбінату літ. «А-2» 
(інв. 2-53) загальною площею 384,0 м2.
Місце зна хо дження: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Кооперативна, 3.
Ба лан со ут римувач відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстрацій
ний номер

Функціо нальне 
призначення Підстава виникнення права власності

Форма 
власності 
та власник

Нежитлова будівля 
побутового комбі
нату літ. «А2» (інв. 
253) загальною 
площею 384,0 м2 

Харківська 
обл., Бала
клійський рн, 
смт Савинці, 
вул. Коопера
тивна, 3 

384,0 8620333 1230.6 – Бу
дівлі підпри
ємств побуто
вого обслуго
вування

Свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно серія САА № 047817 від 29.09.2005, 
видане на підставі рішення виконкому 
Савинської селищної ради від 12.11.2004 
№ 342, що підтверджується Витягом про 
реєстрацію права власності на нерухоме 
майно серія СВХ № 226339 від 29.09.2005 
за номером 8494577

Дер жав на, 
держ ава 
Україна

Об’єкт дер жав ної власності не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Савинський цукровий за-
вод» при приватизації. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 15.06.2016 по справі 
№ 5023/5966/12 ліквідовано юридичну особу ВАТ «Савинський цукровий завод». Дер жав ну реєстра-
цію юридичної особи припинено, запис в Єдиному дер жав ному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань від 02.11.2016 № 14471170025000016.

опис об’єкта: двоповерхова нежитлова будівля побутового комбінату літ. «А-2» (інв. 2-53) за-
гальною площею 384,0 м2. Рік введення в експлуатацію – 1963. Фундамент – бетон, стіни – цегляні, 
покрівля – шифер, перекриття – залізобетонні плити. Вікна та двері відсутні. Об’єкт тривалий час не 
експлуатується, перебуває у незадовільному стані.

відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 06 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аук ціо нних пропозицій) встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою систе-
мою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
продаж на аук ціо ні з умовами – 90 400,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 45 200,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання ці-

нових пропозицій – 45 200,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
продажу на аук ціо ні з умовами – 9 040,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 4 520,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 4 520,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення до-

говору купівлі-продажу відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по 
Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі побутового комбінату літ. «А-2» 
(інв. 2-53) загальною площею 384,0 м2 за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, 
вул. Кооперативна, 3, у розмірі 4 000,00 грн (чотири тисячі грн 00 коп.).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA243510050000025200867496000
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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за місце-
зна хо дженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Коопера-
тивна, 3.

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 
privatization.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській 
області, адреса: 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 
15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Долотіна Т. В., тел. (057) 700-75-60, адреса електрон-
ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення 

Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 29.06.2021 № 00320.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-

гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000001-3.
період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
продажу на аук ціо ні з умовами – 904,00 грн;
продажу на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 452,00 грн;
продажу на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 452,00 грн.
Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРО-

ДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного 
призначення – клубу загальною площею 175,6 м2 за адресою: Харківська обл.,  
Барвінківський р-н, c. Пашкове, вул. Матросова, 28

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  клуб загальною площею 175,6 м2.
Місце зна хо дження: Харківська обл., Барвінківський р-н, c. Пашкове, вул. Матросова, 28.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загаль
на площа 

(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне при

значення

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Клуб  
загальною 
площею 
175,6 м2

Харківська обл., 
Барвінківський 
рн, c. Пашко
ве, вул. Матро
сова, 28

175,6 2203216363204 1261.9 – 
Будівлі для 
публічних 
виступів 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра
цію права власності від 26.10.2020, 
номер витягу 229654958, реєстрацій
ний номер 2203216363204

Дер жав на, держ
ава Україна в особі 
Фонду дер жав ного 
майна України, код 
за ЄДРПОУ 00032945 

опис об’єкта: одноповерхова будівля загальною площею 175,6 м2. Рік введення в експлуатацію – 
1967. Фундамент – бутобетон, стіни цегляні, перекриття дерев’яні балки, покрівля – шифер. Будівля 
тривалий час не використовується за призначенням, перебуває в незадовільному стані.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 06 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аук ціо нних пропозицій) встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою систе-
мою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
продажу на аук ціо ні з умовами – 71 100,00,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 35 550,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 35 550,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
продажу на аук ціо ні з умовами – 7 110,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 3 555,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 3 555,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу:
можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного призначення – клубу загальною 

площею 175,6 м2 за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, c. Пашкове, вул. Матросова, 28;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення до-

говору купівлі-продажу відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по 
Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки 
об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – клубу загальною площею 
175,6 м2 за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, c. Пашкове, вул. Матросова, 28, у розмірі 
3399,00 грн (три тисячі триста дев’яносто дев’ять грн 00 коп.).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA243510050000025200867496000
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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за місце-
зна хо дженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Барвінківський р-н, c. Пашкове, вул. Матро-
сова, 28.



17відомості
приватизації

№ 34 (1379) 7 липня 2021 року

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 
privatization.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській 
області, адреса: 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 
15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта – Долотіна Т. В., тел. (057) 700-75-60, адреса електрон-
ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 29.06.2021 № 00322.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000006-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
продажу на аук ціо ні з умовами – 711,00 грн;
продажу на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 355,50 грн;
продажу на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 355,50 грн.
Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРО-

ДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі магазину  
загальною площею 32,5 м2 за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н,  
с. Завадське, вул. Завадська, (колишня назва – вул. В. Васильченка), 2

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля магазину загальною площею 32,5 м2.
Місце зна хо дження: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Завадське, вул. Завадська, (колишня 

назва – вул. В. Васильченка), 2.
Ба лан со ут римувач відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстрацій
ний номер

Функціо нальне 
призначення

Підстава виникнення  
права власності

Форма 
власності 
та власник

Будівля 
магазину за
галь ною пло
щею 32,5 м2

Харківська обл., Золочів
ський рн, с. Завадське, 
вул. Завадська (колишня на
зва – вул. В. Васильченка), 2

32,5 – 1230.1 – Тор
гові центри, 
універмаги, 
магазини 

Свідоцтво про право власності 
від 31.03.2005, видане на підставі 
рішення виконкому Олександрівської 
сільскої ради від 31.03.2005 № 03/15

Дер жав на, 
держ ава 
Україна 

Об’єкт дер жав ної власності не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Конгресівське» при привати-
зації. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.08.2004 по справі № Б-4326/2-25 лік-
відовано юридичну особу ВАТ «Конгресівське». Дер жав ну реєстрацію юридичної особи припинено, 
запис в Єдиному дер жав ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань від 07.02.2005 № 14591280000000077.

опис об’єкта: одноповерхова будівля магазину загальною площею 32,5 м2. Рік введення в екс-
плуатацію – 1965. Фундамент – бетон, стіни – цегляні, покрівля – шифер, перекриття дерев’яні. Об’єкт 
тривалий час не експлуатується за призначенням, перебуває у незадовільному стані.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 05 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аук ціо нних пропозицій) встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою систе-
мою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
продажу на аук ціо ні з умовами – 14 300,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 7 150,000 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій –7 150,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
продажу на аук ціо ні з умовами – 1430,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 715,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 715,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення до-

говору купівлі-продажу відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України 
по Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення 
оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівля магазину загальною площею 32,5 м2 
за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Завадське, вул. Завадська, (колишня назва – вул. 
В. Васильченка), 2, у розмірі 2970,00 грн (дві тисячі дев’ятсот сімдесят грн 00 копійок).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за місце-
зна хо дженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Завадське, вул. Завадська 
(колишня назва – вул. В. Васильченка), 2.

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 
privatization.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській 
області, адреса: 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 
15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Долотіна Т. В., тел. (057) 700-75-60, адреса електрон-
ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 29.06.2021 № 00319.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000005-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
продажу на аук ціо ні з умовами – 143,00 грн;
продажу на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 71,50 грн;
продажу на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 71,50 грн.
Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРО-

ДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі  
магазину літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2 за адресою: Харківська обл.,  
Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля магазину літ. «А-1» загальною 
площею 159,8 м2.
Місце зна хо дження: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103.
Ба лан со ут римувач відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстрацій
ний номер

Функціо
нальне при

значення
Підстава виникнення права власності

Форма 
власності 
та власник

Нежитло
ва будівля 
магазину літ. 
«А1» загаль
ною площею 
159,8 м2

Харківська 
обл., Куп’ян
ський рн, 
с. Вишнівка, 
вул. Цен
тральна, 103 

159,8 15023245 1230.1 – Тор
гові центри, 
універмаги, 
магазини 

Свідоцтво про право власності на нерухоме май
но серія ЯЯЯ № 260926 від 08.06.2006, видане на 
підставі рішення виконкому Вишнівської сільської 
ради Куп’янського району Харківської області 
від 21.02.2006 № 4, що підтверджується Витягом 
про реєстрацію права власності на нерухоме 
майно серія СВУ № 189887 від 08.06.2006 за 
номером 10885628

Дер жав
на, держ
ава в особі 
Верховної 
Ради

Об’єкт дер жав ної власності не увійшов до статутного фонду КСП «Вишнівське» при приватизації. 
Дер жав ну реєстрацію КСП «Вишнівське» скасовано розпорядженням Куп’янської дер жав ної адмі-
ніст рації від 09.02.2000 № 48 та виключено його з реєстру суб’єктів підприємницької діяльності.

опис об’єкта: одноповерхова нежитлова будівля магазину загальною площею 159,8 м2. Будів-
ля розташована у центрі села. Стіни – цегла, перекриття – дерев’яні, покрівля шиферна, комунікації 
відсутні. Об’єкт тривалий час не експлуатується, фізичний знос – 39 %, технічний стан задовільний. 
Наявні сліди замокання, пошкодження цегли та шиферу, руйнування стелі.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 05 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аук ціо нних пропозицій) встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою систе-
мою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для КОжНОГО іЗ СПОСОБіВ ПРОДАжУ:
продаж на аук ціо ні з умовами – 39900,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 19950,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання ці-

нових пропозицій – 19950,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аук ціо ну для кожного із способів:
продаж на аук ціо ні з умовами – 3990,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 1995,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання ці-

нових пропозицій – 1995,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватиза-
ції – окремого майна – нежитлової будівлі магазину літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2 за адре-
сою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103, у розмірі 3800,00 грн (три 
тисячі вісімсот грн 00 коп.).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області



18 відомості
приватизації

№ 34 (1379)7 липня 2021 року

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-
ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: в робочий час, за місце зна хо дженням об’єкта прива-
тизації: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103.

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 
privatization.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській 
області, адреса: 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 
15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Кучер Н. І., тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної 
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 29.06.2021 № 00346.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2019-11-12-000003-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 399,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 199,50 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 199,50 грн.
Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРО-

ДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області  
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежилого приміщення 
літ. «А-1» загальною площею 26,5 м2 за адресою: Харківська обл.,  
Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, вул. Ставкова, 1

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежиле приміщення літ. «А-1» загальною площею 
26,5 м2.
Місце зна хо дження: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, вул. Ставкова, 1.
Ба лан со ут римувач відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстрацій
ний номер

Функціо
нальне при

значення
Підстава виникнення права власності

Форма 
власності 
та власник

Нежиле при
міщення літ. 
«А1» загаль
ною площею 
26,5 м2

Харківська обл., 
Барвінківський 
рн, с. Червона 
Зоря, вул. Став
кова, 1

26,5 15079234 1230.1 – 
Торгові 
центри, 
універмаги, 
магазини 

Свідоцтво про право власності САА № 673795 
від 15.06.2006, видане на підставі рішен
ня виконкому Гаврилівської сільської ради 
Барвінківського району Харківської області 
від 16.05.2006 № 15

Дер жав на, 
держ ава 
Україна

опис об’єкта: одноповерхова окремо розташована будівля літ. «А-1» загальною площею 26,5 м2. 
Рік побудови – 1960. Висота – 2,6 м, фундамент – бутобетонний, стіни – черепашник, перекриття 
дерев’яні, покрівля шиферна, підлога цементна, комунікації відсутні, дверні та віконні заповнення 
потребують заміни. Фізичний знос – 51 %. Тривалий час не використовується, потребує капіталь-
ного ремонту.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 05 серпня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аук ціо нних пропозицій) встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою систе-
мою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
продажу на аук ціо ні з умовами – 12500,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 6250,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 6250,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 1250,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 625,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 625,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватиза-
ції – окремого майна – нежиле приміщення літ. «А-1» загальною площею 26,5 м2 за адресою: Хар-
ківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, вул. Ставкова, 1, у розмірі 2900,00 грн (дві тисячі 
дев’ятсот грн 00 копійок).

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказувати)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місце зна хо дженням 
об’єкта приватизації: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, вул. Ставкова, 1.

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 
privatization.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській 
області, адреса: 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 
15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Кучер Н. І., тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної 
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 29.06.2021 № 00347.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-08-000013-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 125,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 62,50 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 62,50 грн.
Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРО-

ДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного 
призначення – клубу загальною площею 219,4 м2 за адресою: Харківська обл., 
Барвінківський р-н, c. Дібровне, вул. Центральна, 38

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  клуб загальною площею 219,4 м2.
Місце зна хо дження: Харківська обл., Барвінківський р-н, c. Дібровне, вул. Центральна, 38.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне при

значення

Підстава виникнення права 
власності

Форма власності 
та власник

Клуб 
загальною 
площею 
219,4 м2 

Харківська обл., 
Барвінківський 
рн, с. Дібровне, 
вул. Центральна, 38

219,4 2203455763204 1261.9 – 
Будівлі для 
публічних 
виступів

Витяг з Дер жав ного реєстру ре
чових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності 
від 26.10.2020 № 229692390

Дер жав на, держ ава 
Україна в особі Фонду 
дер жав ного майна 
України, код 00032945

опис об’єкта: одноповерхова окремо розташована будівля клубу літ. «А-1» загальною площею 
219,4 м2. Рік побудови – 1968. Висота – 4,0 м, фундамент – бутобетонний, стіни – шлакоблок, пере-
криття відсутні, покрівля відсутня, підлога – земля, комунікації відсутні, вікна та двері – без заповне-
ння. Фізичний знос – 70 %. Тривалий час не використовується, потребує капітального ремонту.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 06.08.2021.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аук ціо нних пропозицій) встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою систе-
мою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА Для:
продажу на аук ціо ні з умовами – 59 100,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 29 550,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 29 550,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 5 910,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2 955,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 2 955,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу:
можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного призначення – клубу загальною пло-

щею 219,4 м2 за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, c. Дібровне, вул. Центральна, 38;



19відомості
приватизації

№ 34 (1379) 7 липня 2021 року

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 
відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватиза-
ції – об’єкта соціально-культурного призначення – клубу загальною площею 219,4 м2 за адресою: 
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Дібровне, вул. Центральна, 38, у розмірі 4000,00 грн (чотири 
тисячі грн 00 копійок).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказувати)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за місце зна хо-
дженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Барвінківський р-н, c. Дібровне, вул. Центральна, 38.

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 
privatization.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській 
області, адреса: 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 
15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Гетьман А. С., тел. (057) 700-75-60, адреса електрон-
ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 30.06.2021 № 00348.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000008-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 591,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 295,50 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 295,50 грн.
Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРО-

ДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ХЕРСОнСЬКАОБЛАСТЬ,АРКтам.СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електрон ному аук ціо ні з умовами об’єкта малої 
приватизації – адмі ніст ративної будівлі літ. «А» загальною площею 103 м2, гаража 
літ. «Б» загальною площею 32 м2, туалету літ. «В», огорожі № 1-2, що розташований 
за адресою: вул. Конотопської перемоги (Червоноармійська), 68а, м. Берислав, 
Бериславький р-н, Херсонська обл. та перебуває на балансі Головного управління  
Держ продспоживслужби в Херсонській області (код за ЄДРПОУ 40408678)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  адмі ніст ративна будівля літ. «А» загальною 
площею 103 м2, гараж літ. «Б» загальною площею 32 м2, туалет літ. «В», огорожа № 1-2.
Місце зна хо дження об’єкта: Херсонська обл., м. Берислав, Бериславський р-н, вул. Конотопської 

перемоги (Червоноармійська), 68а.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Головне управління Держ продспоживслужби в Херсонській 

області.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: вул. Перекопська,17, м. Херсон, 73000, 

тел./факс (0552) 32-17-37. Код за ЄДРПОУ 40408678.
відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований 

об’єкт:
об’єкт являє собою комплекс нежитлових будівель і споруд, які огороджені парканом. До складу 

об’єкта входить адмі ніст ративна будівля літ. «А»: фундамент – бетон, стіни та перегородки – бетоні 
блоки, перекриття – з/бетон, підлоги – бетон, дощаті, покриття – шифер, прорізи: віконні та між-
кімнатні двері – дерев’яні, вхідні двері – металеві, внутрішнє оздоблення – стіни поштукатурено, 
поклеєні шпалери; інженерне оснащення – електропостачання; гараж літ. «Б»: фундамент – бетон, 
стіни та перегородки – бетоні блоки, перекриття – з/бетон, підлоги – бетон, покрівля – шифер, в’їзні 
ворота – металеві; туалет літ. «В»: фундамент – бетон, стіни – цегла, підлога – бетон, покрівля – ши-
фер, двері – дерев’яні, електропостачання – відсуне; огорожа № 1 – металеві ворота на металевих 
стовпах; огорожа № 2 – бетонна на бетонних стовпах.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею 0,1 га, яка перебуває 
на праві постійного користування Головного управління Держ продспоживслужби в Херсонській об-
ласті відповідно до Витягу з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права. Дата реєстрації – 09.12.2015 за номером 12534000. Кадастровий номер 
6520610100:01:001:0421. Цільове призначення (використання) земельної ділянки – для будівництва 
та обслуговування будівель органів дер жав ної влади та місцевого самоврядування.

Об’єкт приватизації перебуває в середній частині населеного пункту – м. Берислав, на терито-
рії адмі ніст ративного центру колишнього районного центру Бериславського району. Під’їдні шляхи 
мають асфальтове покриття. У пішохідній досяжності від території, на якій перебуває об’єкт оцінки, 
розташований приватний житловий сектор. Найближча зупинка громадського транспорту перебуває 
на відстані 1,5 км. Відстань до центру міста – 2,0 км.

Право власності зареєстровано 11.05.2018, реєстраційний номер 756178765206.
Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 

приватизації, не укладалися.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. ІнформацІя про електрон ний аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: аук ціо н в електрон ній формі буде проведено 

26.07.2021. Час проведення аук ціо ну визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Аук ціо н проводиться відповідно до Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів 

малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

До участі в аук ціо ні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною 
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової ціни 
встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аук ціо ну 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.

час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити 19.07.2021 з 12.00 до 
13.00 за місцем його розташування: Херсонська обл., м. Берислав, Бериславський р-н, вул. Коно-
топської перемоги (Червоноармійська), 68а.

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 
потрібно в письмовій формі звернутися до Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніш ніж за 2 робочих дні до 
дати проведення аук ціо ну. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмі ніст ративної будівлі літ. «А» за-
гальною площею 103 м2, гаража літ. «Б» загальною площею 32 м2, туалету літ. «В», огорожі № 1-2, 
що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, Бериславський р-н, вул. Конотопської 
перемоги (Червоноармійська), 68а, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про привати-
зацію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмі ніст ративної будівлі літ. «А» за-
гальною площею 103 м2, гаража літ. «Б» загальною площею 32 м2, туалету літ. «В», огорожі № 1-2, 
що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, Бериславський р-н, вул. Конотопської 
перемоги (Червоноармійська), 68а, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

Заява на участь в електрон ному аук ціо ні повинна містити закриту цінову пропозицію та подаєть-
ся протягом всього часу з моменту призначення дати аук ціо ну електрон ною торговою системою до 
закінчення кінцевого строку прий няття заяв/закритих цінових пропозицій.

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) Для ПРОДАжУ НА АУК ЦіО Ні З УМОВАМИ: 438 653,00 грн 
(чотириста тридцять вісім тисяч шістсот п’ятдесят три грн 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 43 865,30 грн (сорок три тисячі вісімсот шістдесят п’ять грн 30 ко-
пійок).

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) Для ПРОДАжУ НА АУК ЦіО Ні іЗ ЗНИжЕННяМ СТАРТО-
ВОї ЦіНИ: 219 326,50 грн (двісті дев’ятнадцять тисяч триста двадцять шість грн 50 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 21 932,65 грн (двадцять одна тисяча дев’ятсот тридцять дві грн 
65 копійок).

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) Для ПРОДАжУ НА АУК ЦіО Ні ЗА МЕТОДОМ ПОКРОКО-
ВОГО ЗНИжЕННя ЦіНИ ТА ПОДАльШОГО ПОДАННя ЦіНОВИх ПРОПОЗИЦій: 219 326,50 грн 
(двісті дев’ятнадцять тисяч триста двадцять шість грн 50 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 21 932,65 грн (двадцять одна тисяча дев’ятсот тридцять дві грн 
65 копійок).

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 копійок).
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аук ціо ну на ціну продажу об’єкта нарахо-

вується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен під-

тверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенцій-
ного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держ ав, внесених FATF 
до списку держ ав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж аних злочинним 
шляхом), на рахунок оператора електрон ного майданчика, через який подається заява на участь у 
приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 
оператора електрон ного майданчика через касу відділення банку.

умови продажу: покупець зобов’язаний компенсувати витрати на проведення незалежної 
оцінки об’єкта приватизації в сумі 5 000,00 (п’ять тисяч грн 00 копійок) в місячний строк з дати нота-
ріального посвідчення договору купівлі-продажу.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 
тел. (0552) 22-44-44.

Час роботи служби з організації аук ціо ну: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 
15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua:

контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Ав-
тономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Шерстюк Світлана Вікторівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;

контактна особа Головного управління Держ продспоживслужби в Херсонській області, яка є від-
повідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Розломій Олександр Михайлович (тел. 
(066) 223-36-70).
4. додаткова ІнформацІя

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

в національній валюті:
1.  Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA948201720355539001000001233
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аук ціо ну реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня 

проведення електрон ного аук ціо ну.
2.  Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA738201720355209001000001233
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електрон ного аук ціо ну протягом п’яти робочих днів з 

дня опуб лі ку вання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі в 
рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок UA643510050000025305218539400
Банк одерж увача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)»

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Рес-

публіці Крим та м. Севастополі від 13.01.2021 № 22 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої 
приватизації окремого майна – «Адмі ніст ративна будівля літ. «А» загальною площею 103 м2, гараж 
літ. «Б» загальною площею 32 м2, туалет літ. «В», огорожа № 1-2».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-10-27-000007-1.
період між аук ціо ном з умовами та аук ціо ном із зниженням стартової ціни, аук ціо ном за ме-

тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20 календарних 
днів від дати аук ціо ну (опуб лі ку вання інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

крок аук ціо ну на аук ціо ні з умовами: 4 386,53 грн (чотири тисячі триста вісімдесят шість грн 
53 копійки).

крок аук ціо ну на аук ціо ні із зниженням стартової ціни: 2 193,27 грн (дві тисячі сто дев’яносто 
три грн 27 копійок).

Крок аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
2 193,27 грн (дві тисячі сто дев’яносто три грн 27 копійок).

Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 
операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аук ціо ні з умовами об’єкта малої 
приватизації дер жав ної власності – окремого майна – автомобіля ГАЗ – 5312 № 87-69 
ХОН за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17,  
що перебував на балансі ліквідованого ВАТ «АТП-16561» (код за ЄДРПОУ 3119196)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 хОН.
Місце зна хо дження об’єкта: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17. 
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ВАТ «АТП-16561», код ЄДРПОУ 3119196, ліквідований. Дата 

запису про дер жав ну реєстрацію припинення юридичної особи 08.12.2006.
Згідно з Відомостями з Єдиного реєстру об’єктів дер жав ної власності щодо дер жав ного майна, 

забезпечення функцій управління щодо об’єкта приватизації здійснює за територіальною ознакою 
Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі.

відомості про об’єкт приватизації.
Най ме ну вання, характеристики: автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН – колісний транспортний за-

сіб, тип – вантажний автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 5312, вантажопідйомність – 4,5 т, дер жав ний 
реєстраційний номер 87-69 ХОН. Номер шасі згідно з техпаспортом 1155264, номер двигуна згідно 
з техпаспортом 0281334. Інвентарний номер 336. Технічний паспорт ВП № 708919 від 27.01.1988, 
колір КТЗ – блакитний. Одометр, двигун, навісне обладнання – відсутні. Кабіна розукомплектована, 
додаткове обладнання відсутнє, рік випуску – 1987, строк експлуатації – більш 34 років.

Технічний стан: КТЗ не на ходу, не експлуатується, зберігається на відкритій території; розукомп-
лектований. Відсутні: електротехнічне обладнання, карбюратор, розподілювач, реле електросистем, 
електросистема з її обладнанням, засоби освітлення, АКБ та генератор, датчики та вимірювальні 
пристрої, радіатор, панель приборів, рульова колонка та ін. Деталі ходової частини шасі та кабіна 
вражені корозією. Шини: має місце крихкість матеріалу, його тріщини, руйнування.

Договори оренди щодо об’єкта рухомого майна, відсутні.
Функціо нальне використання: не використовується.

2. ІнформацІя про електрон ний аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: аук ціо н в електрон ній формі буде проведено 

05.08.2021. Час проведення аук ціо ну визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із знижен-

ням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного 
аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН, 
який розміщений за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17, здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального май-
на» від 18.01.2018 № 2269-VIII (із змінами), Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 За-
кону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII.

До участі в аук ціо ні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною 
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» від 18.01.2018 
№ 2269-VIII.

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) Для:
аук ціо ну з умовами: 8 539,00 грн (вісім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять грн 00 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни: 4 269,50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 50 

копійок);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

4 269,50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 50 копійок).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для:
аук ціо ну з умовами: 853,90 грн (вісімсот п’ятдесят три грн 90 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни: 426,95 грн (чотириста двадцять шість грн 95 копійок);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

426,95 грн (чотириста двадцять шість грн 95 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 копійок).
Заява на участь в електрон ному аук ціо ні повинна містити закриту цінову пропозицію та подаєть-

ся протягом всього часу з моменту призначення дати аук ціо ну електрон ною торговою системою до 
закінчення кінцевого строку прий няття заяв/закритих цінових пропозицій.

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен під-
тверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенцій-
ного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держ ав, внесених FATF 
до списку держ ав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж аних злочинним 
шляхом), на рахунок оператора електрон ного майданчика, через який подається заява на участь у 
приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 
оператора електрон ного майданчика через касу відділення банку.

умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, на оплату послуги, на-
даної суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, 
на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2 750,00 грн 
(дві тисячі сімсот п’ятдесят грн 00 копійок) без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аук ціо-

ну реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електрон ного аук ціо ну та 
проведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 
електрон ного аук ціо ну гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опуб лі ку вання до-
говору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації).

Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: місто Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одерж увача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine

MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 
його розташування: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17 за попереднім узго-
дженням з контактною особою від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській 
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Ав-
тономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Белінська Олена Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 
телефон для довідок: (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

Час роботи служби з організації аук ціо ну: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 
15.45, вебсайт: www.spfu.gov.ua.

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 
потрібно в письмовій формі звернутись до Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніш ніж за 2 робо-
чих дні до дати проведення аук ціо ну.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та докумен-
тами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав-
ного майна України: http://www.privatization.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Респу-
бліці Крим та м. Севастополі від 30.03.2021 № 258 «Про затвердження протоколу засідання аук ціо-
нної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації дер жав ної власності окремого майна – «Ав-
томобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електрон ній торговій сис-
темі: UA-AR-P-2021-01-14-000008-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 85,39 грн (вісімдесят п’ять грн 39 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 42,70 грн (сорок дві грн 70 копійок);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

42,70 грн (сорок дві грн 70 копійок).
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аук ціо ні з умовами об’єкта малої 
приватизації дер жав ної власності – окремого майна – автомобіля ГАЗ – 5301 № 91-03 
ХОС за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17,  
що перебував на балансі ліквідованого ВАТ «АТП-16561» (код за ЄДРПОУ 3119196)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  автомобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 хОС.
Місце зна хо дження об’єкта: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17. 
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ВАТ «АТП-16561», код за ЄДРПОУ 3119196, ліквідований. Дата 

запису про дер жав ну реєстрацію припинення юридичної особи 08.12.2006.
Згідно з Відомостями з Єдиного реєстру об’єктів дер жав ної власності щодо дер жав ного майна, 

забезпечення функцій управління щодо об’єкта приватизації здійснює за територіальною ознакою 
Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі.

відомості про об’єкт приватизації.
Най ме ну вання, характеристики: автомобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС – колісний транспорт-

ний засіб, тип – вантажний автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 5301, вантажопідйомність – 4,0 т, 
дер жав ний реєстраційний номер 91-03 ХОС. Номер шасі згідно з технічним паспортом 0661478, 
номер двигуна згідно з технічним паспортом 0050097. Інвентарний номер 338. Технічний паспорт 
ВП № 185424 від 07.04.1982, колір – сірий. Одометр, двигун, навісне обладнання – відсутні. Кабі-
на – розукомплектована, додаткове обладнання – відсутнє, рік випуску – 1982, строк експлуата-
ції – більше 39 років.

Технічний стан: транспортний засіб не на ходу, не експлуатується, зберігається на відкритій 
території, розукомплектований. Відсутні: електротехнічне обладнання, карбюратор, розподілю-
вач, реле електросистем, електросистема з її обладнанням, засоби освітлення, АКБ та генератор, 
датчики та вимірювальні пристрої, радіатор, панель приборів, рульова колонка та ін. Деталі ходо-
вої частини шасі та кабіна вражені корозією. Шини: має місце крихкість матеріалу, його тріщини, 
руйнування.

Договори оренди щодо об’єкта рухомого майна, відсутні.
Функціо нальне використання: не використовується.

2. ІнформацІя про електрон ний аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: аук ціо н в електрон ній формі буде проведено 

28.07.2021. Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система авто-
матично встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням 
стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ГАЗ – 5301  
№ 91-03 ХОС за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17 здійсню-
ється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» 
від 18.01.2018 № 2269-VIII (із змінами), Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 За-
кону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII.

До участі в аук ціо ні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною 
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» від 18.01.2018 
№ 2269-VIII.

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) Для:
аук ціо ну з умовами: 8 539,00 грн (вісім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять грн 00 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни: 4 269,50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 50 

копійок);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

4 269,50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 50 копійок).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для:
аук ціо ну з умовами – 853,90 грн (вісімсот п’ятдесят три грн 90 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 426,95 грн (чотириста двадцять шість грн 95 копійок);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

426, 95 грн (чотириста двадцять шість грн 95 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 копійок).
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Заява на участь в електрон ному аук ціо ні повинна містити закриту цінову пропозицію та подаєть-
ся протягом всього часу з моменту призначення дати аук ціо ну електрон ною торговою системою до 
закінчення кінцевого строку прий няття заяв/закритих цінових пропозицій.

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен під-
тверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенцій-
ного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держ ав, внесених FATF 
до списку держ ав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж аних злочинним 
шляхом), на рахунок оператора електрон ного майданчика, через який подається заява на участь у 
приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 
оператора електрон ного майданчика через касу відділення банку.

умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, на оплату послуги, на-
даної суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, 
на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2 750,00 грн 
(дві тисячі сімсот п’ятдесят грн 00 копійок) без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аук ціо-

ну реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електрон ного аук ціо ну та 
проведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 
електрон ного аук ціо ну гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опуб лі ку вання до-
говору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації).

Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: місто Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одерж увача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 
його розташування: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17 за попереднім узго-
дженням з контактною особою від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській 
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Ав-
тономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Белінська Олена Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 
Телефон для довідок: (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

Час роботи служби з організації аук ціо ну: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 
15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua.

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 
потрібно в письмовій формі звернутись до Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніш ніж за 2 робо-
чих дні до дати проведення аук ціо ну.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та докумен-
тами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав-
ного майна України: http://www.privatization.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Респу-
бліці Крим та м. Севастополі від 30.03.2021 № 257 «Про затвердження протоколу засідання аук ціо-
нної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації дер жав ної власності окремого майна – «Ав-
томобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електрон ній торговій сис-
темі: UA-AR-P-2021-01-14-000009-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 22 календарних дні;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 22 календарних дні.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 85,39 грн (вісімдесят п’ять грн 39 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 42,70 грн (сорок дві грн 70 копійок);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

42,70 грн (сорок дві грн 70 копійок).
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аук ціо ні без умов об’єкта малої 
приватизації дер жав ної власності – окремого майна – частини комплексу будівель цеху 
«Електроремонт», у складі: «А» – будівля ремонтно-механічної майстерні загальною 
площею 1834 м2 (інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони та бухгалтерії загальною 
площею 20,5 м2 (інв. № 101310135), «Е» – будівля для зберігання ємностей загальною 
площею 3,8 м2 (інв. № 101310136), «З» – трансформаторна підстанція загальною площею 
37,3 м2 (інв. № 101310138), «І» – вбиральня (інв. № 101310137), № 1, 3, 4 – огорожа 
(інв. № 101330038) за адресою: вул. Мелітопольська, 8, с. Тавричанка, Каховський 
р-н, Херсонська обл., що перебуває на балансі Каховського міжрайонного управління 
водного господарства Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра  
(код за ЄДРПОУ 04394579)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  частина комплексу будівель цеху 
«Електроремонт», у складі: «А» – будівля ремонтно-механічної майстерні  
загальною площею 1834 м2 (інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони  
та бухгалтерії загальною площею 20,5 м2 (інв. № 101310135), «Е» – будівля 
для зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2 (інв. № 101310136),  
«З» – трансформаторна підстанція загальною площею 37,3 м2 (інв. № 101310138),  
«і» – вбиральня (інв. № 101310137), № 1, 3, 4 – огорожа (інв. № 101330038).
Місце зна хо дження об’єкта: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Каховське міжрайонне управління водного господарства Ба-

сейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 04394579), юридична адреса: 
Південна продбаза, вул. Соборності,132, м. Каховка, 74800, тел. (05536) 5-55-65.

Відомості про об’єкт приватизації 
(нерухоме майно)

Назва 

Частина комплексу будівель цеху «Електроремонт», у складі: «А» – будівля ремонтномеханічної май
стерні загальною площею 1834 м2 (інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони та бухгалтерії загальною 
площею 20,5 м2 (інв. № 101310135), «Е» – будівля для зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2 
(інв. № 101310136), «З» – трансформаторна підстанція загальною площею 37,3 м2 (інв. № 101310138), 
«І» – вбиральня (інв. № 101310137), № 1, 3, 4 – огорожа (інв. № 101330038)

Адреса розташування Херсонська обл., Каховський рн, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8

Загальна площа 1895,6 м2

Реєстраційний номер 621307465235

Функціо нальне 
використання

1220.9 – Будівлі для конторських та адмі ніст ративних цілей інші.

Підстава виникнення 
права власності

Інформація з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухо
ме майно, Дер жав ного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна 
щодо об’єкта нерухомого майна від 13.05.2021, номер інформаційної довідки 256208439, Витяг з Дер
жав ного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.04.2015, номер 
запису про право власності 9417415 

Форма власності 
та власник

Дер жав на, Каховське міжрайонне управління водного господарства Басейнового управління водних ре
сурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 04394579)

опис об’єкта: об’єкт малої приватизації складається з двоповерхової будівлі ремонтно-механічної 
майстерні загальною площею 1834 м2, одноповерхових будівель (будівля охорони та бухгалтерії 
загальною площею 20,5 м2, будівлі для зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2, трансфор-
маторної підстанції загальною площею 37,3 м2, вбиральні, огорожі). Стіни з цегли, фундамент за-
лізобетонний, перекриття – залізобетонні плити, підлога – лінолеум та керамічна плитка, двері та 
вікна – дерев’яні, покрівля шиферна, огорожа – бетонні плити, ворота металеві. Наявні: каналізація, 
водо- та електропостачання, водяне опалення.

Відомості про земельну ділянку

Назва Земельна ділянка

Адреса розташування Херсонська обл., Каховський рн, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8

Площа земельної 
ділянки (м2)

20351

Кадастровий номер 
земельної ділянки

6523585000:06:014:0001

Цільове призначення 
земельної ділянки

Для розміщення та обслуговування цеху «Електроремонт»

Форма власності, 
підстава на право 
користування 
земельною ділянкою, 
інформація про 
обтяження

Дер жав на, Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 
права від 19.11.2015, номер запису про інше речове право: 12116331 від 13.11.2015. Дер жав ний акт на 
право постійного користування земельною ділянкою, Розпорядження голови Каховської районної дер жав
ної адмі ніст рації № 787 від 30.12.2008, серія та номер: ЗАА002100030972400004 від 05.05.2009, видав
ник:  Каховська дер жав на адмі ніст рації.
Рішення про дер жав ну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26273630 від 19.11.2015

Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 
приватизації, не укладалися.

2. ІнформацІя про електрон ний аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: аук ціо н в електрон ній формі буде проведено 

05.08.2021.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні без умов, аук ціо ні із зниженням 

стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації дер жав ної власності – окремого майна – частини комплексу 

будівель цеху «Електроремонт», у складі: «А» – будівля ремонтно-механічної майстерні загальною пло-
щею 1834 м2 (інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони та бухгалтерії загальною площею 20,5 м2 (інв. 
№ 101310135), «Е» – будівля для зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2 (інв. № 101310136), 
«З» – трансформаторна підстанція загальною площею 37,3 м2 (інв. № 101310138), «І» – вбиральня (інв. 
№ 101310137), № 1, 3, 4 – огорожа (інв. № 101330038) за адресою: Херсонська обл., Каховський р-н, 
с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна». Аук ціо н проводиться відповідно до Порядку проведення 
електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

До участі в аук ціо ні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною 
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» від 18.01.2018 
№ 2269-VIII.

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) Для:
аук ціо ну без умов: 2 659 205,00 грн (два мільйони шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч двісті п’ять грн 

00 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни: 1 329 602,50 грн (один мільйон триста двадцять дев’ять 

тисяч шістсот дві грн 50 копійок);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

1 329 602,50 грн (один мільйон триста двадцять дев’ять тисяч шістсот дві грн 50 копійок).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для:
аук ціо ну без умов: 265 920,50 грн (двісті шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот двадцять грн 50 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни: 132 960,25 грн (сто тридцять дві тисячі дев’ятсот 

шістдесят грн 25 копійок);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 132 

960,25 грн (сто тридцять дві тисячі дев’ятсот шістдесят грн 25 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 копійок).
Заява на участь в електрон ному аук ціо ні повинна містити закриту цінову пропозицію та подаєть-

ся протягом всього часу з моменту призначення дати аук ціо ну електрон ною торговою системою до 
закінчення кінцевого строку прий няття заяв/закритих цінових пропозицій.
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Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен підтвер-
джувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного 
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держ ав, внесених FATF до списку 
держ ав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж аних злочинним шляхом), на 
рахунок оператора електрон ного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 
оператора електрон ного майданчика через касу відділення банку.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аук ціо-

ну реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електрон ного аук ціо ну та 
проведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 
електрон ного аук ціо ну гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опуб лі ку вання до-
говору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації).

Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: місто Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одерж увача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити у робочі дні за місцем 
його розташування: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8, за по-
переднім узгодженням з контактною особою від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Ав-
тономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

Контактна особа Каховського міжрайонного управління водного господарства Басейнового управ-
ління водних ресурсів нижнього Дніпра, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Манькова Інна Ігорівна, тел. (05536) 5-55-65.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 
73000, телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 
потрібно в письмовій формі звернутись до Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аук ціо ну.

Час роботи служби з організації аук ціо ну: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 
15.45; вебсайт: www.spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та докумен-
тами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав-
ного майна України: http://www.privatization.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі від 17.05.2021 № 363 «Про затвердження протоколу засідання 
аук ціо нної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації дер жав ної власності – окремого май-
на – «Частина комплексу будівель цеху «Електроремонт» у складі: «А»-будівля ремонтно-механічної 
майстерні загальною площею 1834 м2 (інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони та бухгалтерії за-
гальною площею 20,5 м2 (інв. № 101310135), «Е»- будівля для зберігання ємностей загальною пло-
щею 3,8 м2 (інв. № 101310136), «З» – трансформаторна підстанція загальною площею 37,3 м2 (інв. 
№ 101310138), «І» – вбиральня (інв. № 101310137), № 1,3,4 – огорожа (інв. № 101330038)».

Унікальний код, присвоєний об’єкту малої приватизації під час публікації в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2021-02-11-000008-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н без умов – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов: 26 592,05 грн (двадцять шість тисяч п’ятсот дев’яносто дві грн 05 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни: 13 296,03 грн (тринадцять тисяч двісті дев’яносто шість грн 

03 копійки);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

13 296,03 грн (тринадцять тисяч двісті дев’яносто шість грн 03 копійки).
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – Туристичної бази «Чорномор»  
(реєстраційний номер 736022765247), який розташований за адресою: 
Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Набережна, 5

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
найменування об’єкта приватизації: h  Туристична база «чорномор»  
(реєстраційний номер 736022765247).
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Набе-

режна, 5.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Управління справами Фонду дер-

жавного майна України» (код за ЄДРПОУ 39950170).

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса розташування 
Загальна 

площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціональне 
використання

Підстава виникнення права 
власності

Форма 
власності 
та власник

Туристична база 
«Чорномор» (реє
страційний номер 
736022765247)

Херсонська область, 
Скадовський район, 
смт Лазурне, вул. На
бережна, 5

– 736022765247 1212 – інші 
будівлі для 
тимчасового 
проживання

Витяг з Державного реєстру 
прав власності на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності від 28.03.2018

Державна, 
Фонд дер
жавного май
на України

до складу об’єкта туристична база «чорномор» (реєстраційний номер 736022765247) 
входять: 

спальний корпус, А, загальною площею 421,6 м2,
спальний корпус, Д, загальною площею 90,4 м2,
спальний корпус, А1, загальною площею 164,0 м2,
спальний корпус, А3, загальною площею 181,8 м2,
спальний корпус, А5, загальною площею 163,6 м2,
спальний корпус, А4, загальною площею 35,7 м2,
спальний корпус, А6, загальною площею 180,8 м2,
спальний корпус, А2, загальною площею 181,2 м2,
спальний корпус, Б, загальною площею 57,3 м2,
спальний корпус, В, загальною площею 57,3 м2,
адміністративний корпус, В1, загальною площею 149,6 м2,
адміністративний корпус, В2, загальною площею 121,4 м2,
спальний корпус, Г, загальною площею 89,7 м2,
їдальня, Г1, Г2, Г3,щ, загальною площею 1004,7 м2,
спальний корпус, Е, загальною площею 89,7 м2,
спальний корпус, Ж, ж, ж1-ж9, загальною площею 113,1 м2,
кафе-закусочна, Ж1, Ж2, Ж3, Ж5, загальною площею 540,0 м2,
спальний корпус, З, з, з1-з9, загальною площею 192,6 м2,
спальний корпус, И, и, и1-и8, загальною площею 222,4 м2,
спальний корпус, Й, загальною площею 140,1 м2,
спальний корпус, К, к, к1-к9, загальною площею 192,7 м2,
спальний корпус, Л, л, л1-л9, загальною площею 164,3 м2,
спальний корпус, М, м1-м10, загальною площею 192,3 м2, 
спальний корпус, Н, н, н1-н9, загальною площею 192,6 м2,
спальний корпус, О, о, о1-о9, загальною площею 189,5 м2,
спальний корпус, П, п, п1-п10, загальною площею 192,7 м2,
спальний корпус, Р, р, р1-р9, загальною площею 111,5 м2,
спальний корпус, С,с,с1-с8, загальною площею 111,5 м2,
спальний корпус, Т, т, т1-т8, загальною площею 111,5 м2,
спальний корпус, У, у, у1-у8, загальною площею 111,5 м2,
спальний корпус, Ф, ф, ф1-ф9, загальною площею 111,5 м2,
спальний корпус, Х, х, х1, загальною площею 108,4 м2,
спальний корпус, Ц, ц, ц1, загальною площею 108,4 м2,
спальний корпус, Щ, загальною площею 181,8 м2,
спальний корпус, Ю, загальною площею 164,0 м2,
спальний корпус, Я, загальною площею 181,7 м2,
склад, Д1, 
бібліотека, Е1, 
навіс, Ж4, 
навіс, Ж6, 
склад, Ж7, 
літній кінотеатр, І2, і3, 
гральня дитяча, Л1, 
склад, М1, 
склад, М10, 
склад, м2, 
склад, М3, 
склад, М4, 
склад, М5, 
склад, М6, 
склад, М7, 
склад, М8, 
склад, М9, 
електрощитова, Н1, 
насосна, Н10, 
гараж, Н11, 
КПП, Н12, 
санітарний блок, Н2, 
каналізаційна відкачка, Н3, КНС, Н4, 
службова будівля, Н5, 
дизельна, Н6, 
майстерня, Н7, 
пральня, Н8, 
туалет, Н9, 
туристичний корпус, П1, 
службова будівля, Р1,Р2, 
санітарний блок, Т1, 
санітарний блок, Т2, 
господарча будівля, Т3, 
закусочна, Ф1, 
бар з майданчиком, Х2, 
медичний пункт, Х3,х3, 
танцювальний майданчик, № 1, 
танцювальний майданчик, № 2, 
огорожа, № 3, 
огорожа, № 4, 
автостоянка, № 57, 
замощення, № І.

Відомості про земельну ділянку,  
на яких розташований об’єкт

Назва Адреса 
розташування 

Площа 
земельної 
ділянки 

(м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки

Форма власності, підстава на право 
користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження

Земельна 
ділянка

Херсонська область,  
Скадовський район, 
смт Лазурне, 
вул. Набережна, 5

11,8024 6524755500:01:063:0003 07.01 Землі 
рекреаційного 
призначення

Комунальна власність, Лазурненська  
селищна рада Скадовського району  
Херсонської області, відомості про обме
ження у викорстанні не зареєстровані

Перелік майна,  
яке передане в оренду

№ 
з/п Орендар Назва об’єкта 

оренди
Орендована 
площа (м2)

Цільове призна
чення оренди

Реквізити договору оренди 
та термін його дії 

Орендна плата  
на 1 місяць без ПДВ (грн)

1 Громадська організа
ція «СОЮЗ ВЕТЕРА
НІВ «ЛЕЛЕКА»

Нерухоме майно 
туристичної бази 
«Чорномор»

– Оздоровлення 
громадян

Договір від 04.10.2018 
№ 150218065  
терміном дії до 04.09.2021

58 299,03

2. ІнформацІя про електронний аукцІон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУКЦіОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 

26.07.2021. 
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням старто-

вої ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окре-
мо 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 зни-
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою сис-
темою 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 соціально-культурного призначення – Туристичної бази 
«Чорномор» (реєстраційний номер 736022765247), який розташований за адресою: Херсон ська 
область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Набережна, 5, здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 
(зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – Туристичної бази 
«Чорномор» (реєстраційний номер 736022765247) повинен відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) Для:
аукціону з умовами – 3 914 000,00 грн (три мільйони дев’ятсот чотирнадцять тисяч гривень  

00 копійок);
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, 

т. 200-36-36
КоНКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціНоЧНої діялЬНості

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Він ницькій та Хмельницькій областях про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів дер жав ної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окре-
ме майно – частина будівлі (їдальня) літ. А з прибудовою 
літ. А1, прибудовою літ. А2 загальною площею 293,6 м2, яка 
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Гонорівський цукровий 
завод», код за ЄДРПОУ 00371624, за адресою: Він ницька обл., 
Ямпільський р-н, с. Гонорівка, вул. Пушкіна, 1.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами.

Замовник-платник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 
областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довго-
строкових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше-
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема-
теріальних активів станом на 15.02.2002: 14723,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини бу-
дівель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки: 5,50 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.06.2021.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окре-

ме майно – будинок побуту літ. А загальною площею 54,1 м2 
з ґанком, який під час приватизації не увійшов до статутного 
капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий завод», код за ЄДРПОУ 
371713, за адресою: Він ницька обл., Козятинський р-н, с. Маха-
ринці, вул. Центральна, буд. 4.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з 
умовами.

Замовник-платник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 
областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довго-
строкових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше-
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема-
теріальних активів станом на 30.06.2021: 0,0 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема по-
рівняної площі та за функціо нальним призначенням.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки: 4,00 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.06.2021.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер жав ного 
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190 (зі змінами, 
зокрема, внесеними наказом Фонду дер жав ного майна України 
від 11 лютого 2020 року № 227) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єкт 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 від-
повідають об’єктам оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкур-
су) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної доку-
ментації, порядку її складання, оформлення та подання містяться 
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.

конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). 
Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з ураху-
ванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцін-
ки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна (додаток 3 до Положення);

підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбо-
ру суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (до-
даток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 
5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльнос-
ті та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація 
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 
до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 кален-
дарних днів від дати підписання договору на проведення неза-
лежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Він ниця, 
вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіо наль ного 
відділення до 17.00 15.07.2021 (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу 
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який по-
дає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації 
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі 
не допускається.

Конкурс відбудеться  � 21.07.2021 об 11.00 у Регіо наль-
ному відділенні Фонду дер жав ного майна України по 
Він ницькій та хмельницькій областях за адресою: 
21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок  
67-26-08.

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного 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: 1/5 частина адмі ніст ративної 
будівлі з господарськими будівлями.

Місце зна хо дження oб’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 
Покровський р-н, смт Покровське, вул. Центральна, 13.

Ба лан со ут римувач майна: ГУ Статистики у Дніпропетров-
ській області.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аук ціо ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.06.2021.

Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду дер жав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекс будівель та спо-
руд.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 10,4 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні № 15 на 100 місць 

загальною площею 556,6 м2.
Місце зна хо дження oб’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Широ-

ківське шосе, 148а.
Ба лан со ут римувач майна: АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГА-

ЧУ ВАЛЬ НИЙ КОМБІНАТ».
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 

продажу на аук ціо ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.05.2021.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду дер жав-

ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 

оцінки – 5,9 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: кран-балка (інв. № 091540), 

кран-балка (інв. № 091541), кран-балка (інв. № 091542), 
кран-балка (інв. № 091543), козловий кран ККС-10 (інв. 
№ 091607).

Місце зна хо дження oб’єкта оцінки (підприємства, госпо-
дарського товариства): Запорізька обл., смт Веселе, вул. Ро-
боча, 6.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру 
збитків, нанесених держ аві внаслідок незбереження дер жав-
ного майна.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2020.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях.

Платник – ТОВ «Ілот».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені держ-

аві внаслідок незбереження дер жав ного майна (за подібністю 
об’єкта пошкодження).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 6,064 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: склад зберігання спецмашин, 

літ. Ф, інв. № 1-0021 площею 868,6 м2; запасні частини 
до автомобілів в кількості 236 од., у складі: кришка роз-
под. – 8 шт., автолампа – 70 шт., автолампа фари – 100 шт., 
датчик виміру тиску – 1 шт., підшипник – 3 шт., прокладка 
гол. блоку – 20 шт., ремінь вентилятора – 30 шт., сальник 
сошки керма – 4 шт.; інше майно в кількості 1168 од., у скла-
ді: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., лож-
ки алюмінієві – 73 шт., пила – 7 шт., прибор ДК4 – 10 шт., 
протигаз – 20 шт., резпиратор – 552 шт., СМУ – 41 шт., 
електромегафон – 1 шт., касета – 40 шт., аптечка – 21 шт., 
цебро брезентове – 47 шт., цебро гумове – 65 шт., кані-
стра – 22 шт., каністра мала – 54 шт., касета для каністр – 
30 шт., лопата – 17 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг ков-
зання – 4 шт. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Карпенка-Карого, 60.

Ба лан со ут римувач майна: ВАТ «Автотранспортне підприєм-
ство № 12355».

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аук ціо ні.

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 957 000,00 грн (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят сім 
тисяч гривень 00 копійок);

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 
1 957 000,00 грн (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят сім тисяч гривень 00 копійок).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для: 
аукціону з умовами – 391 400,00 грн (триста дев’яноста одна тисяча чотириста гривень 00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – 195 700,00 грн (сто дев’яносто п’ять тисяч сімсот гривень 

00 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

195 700,00 грн (сто дев’яносто п’ять тисяч сімсот гривень 00 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок).
умови продажу: покупець зобов’язаний протягом 5 років від дати переходу права власності 

на об’єкт зберігати профіль діяльності об’єкта – оздоровлення громадян.
4. додаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукці-

ону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем елек-
тронного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем його роз-
ташування: Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Набережна, 5. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покуп-
цям необхідно в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000,  
м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше 
ніж за 2 робо чих дні до дати проведення аукціону.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Рухлєва Оксана Віталіївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та докумен-
тами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду держав-
ного майна України: http://www.privatization.gov.ua.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 
2-й поверх. Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 
до 15.45, вебсайт: www.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 в Херсонській області, Автономній Респу-
бліці Крим та м. Севастополі від 23.06.2021 № 467.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-06-01-000002-3.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 20 календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами: 39 140,00 грн (тридцять дев’ять тисяч сто сорок гривень 00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни: 19 570,00 грн (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот сімдесят гри-

вень 00 копійок); 
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

19 570,00 грн (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот сімдесят гривень 00 копійок).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі  

«ПРОЗОРРО.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.
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Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таєм-
ницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.04.2021.

Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду дер жав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціо-
нальним призначенням – склад, запасні частини до автомо-
білів.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 6,81 тис. грн.

учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного 
відділення конкурсну документацію, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцін-

ки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встанов-
леною формою;

інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіо наль ного відділення, 

повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до По-

ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду дер жав ного майна України від 
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними на-
казами Фонду дер жав ного 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 на-
дання послуг у календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конвер-
ті, з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на 
конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» 
до відділу документального забезпечення та адмі ніст ративно-
господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Цен-
тральна, 6, кімн. 10 до 16 липня 2021 р. (включно).

Конкурс відбудеться  � у регіо наль ному відділенні 
22.07.2021 об 11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, к. 37.
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 

49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок 
(056) 744-11-39.

Електрон на адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного 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 приватизації дер жав ної 
власності

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно: автоцистерна 
(пожежний автомобіль) АЦ-30 (ГАЗ 51, реєстр. номер 64-
21 лВл).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Угор-
ська, 22.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ТзОВ 
«Львівське хлібоприймальне підприємство» (ЄДРПОУ 37206153) 
(зберігач).

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аук ціо-
ні з умовами.

Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої 
приватизації).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таєм-

ницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 

30.04.2021.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

1900 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: колісні тран-

спортні засоби спеціального призначення.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентар-

них об’єктів, у складі: радіостанція «Льон» – 1 шт., радіостанція 
«Карат» – 2 шт., стіл для засідань – 1 шт., палатка техперевірки 
протигазів – 1 шт., друкарська машинка «Листвиця» – 1 шт., рент-
генометр ДП – 5В – 3.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Боженка, 34.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Приватне 
акціонерне товариство «СКФ Україна».

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу.

Телефони замовника конкурсу: (032) 261-62-14, 255-38-55, 
(033) 224-00-57, 224-34-77.

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таєм-

ницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 

28.02.2021.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

3500 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти рухо-

мого майна за функціо нальним призначенням.
Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер-

жав ного майна України по Львівській області, Закарпатській та 
Волинській областях.

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розгля-
датися рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки 
майна, що склалася в II півріччі 2020 року, відповідно до листа 
Фонду дер жав ного майна України від 15.06.2016 №10-36-11307 

та доповнення до нього (лист Фонду дер жав ного майна України 
від 24.02.2021 № 10-59-3947).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер жав ного 
майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції 
наказу Фонду дер жав ного майна України від 16.01.2018 № 47) 
зі змінами, які затверджені наказом Фонду дер жав ного майна 
України від 11.02.2020 № 227) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер-
жав ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях (79000, м. Львів, вул. Коперника, 4).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які ді-
ють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяль-
ності, якими передбачено провадження практичної оціночної 
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у ма-
теріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.3 
«Оцінка колісних транспортних засобів» (для об’єкта № 1), 1.7 
«Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, об-
ладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, 
судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність 
майна» (для об’єкта № 2).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників кон-
курсу) 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 ді-
яльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про по-
дібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наве-
дено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення 
формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запе-
чатаному конверті шляхом поштового відправлення або до 
відділу документального забезпечення та адмі ніст ративно-
господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 
4 з описом документів, що містяться у конверті, і має місти-
ти пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання ро-
біт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться  � в Регіо наль ному відділенні Фонду 
дер жав ного майна України по львівській, Закарпатській 
та Волинській областях об 11.00 через 14 днів з дня 
опуб лі ку вання цієї інформації за адресою: м. львів, 
вул. Коперника, 4.
Документи приймаються Регіо наль ним відділенням Фонду 

дер жав ного майна України по Львівській, Закарпатській та Во-
линській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати 
проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 
255-38-55.

прий Нято рішеННя 
про приватизацію

АПАРАТФОнДУ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Фонду державного майна України від 02.07.2021 

№ 1128 прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-
жавної власності – єдиного майнового комплексу держав-
ного підприємства «Зарубинський спиртовий завод» (код  
за ЄДРПОУ 00375065) (47343, Тернопільська обл., Збаразький 
р-н, с. Зарубинці).

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 05.07.2021 № 12/1-427 прийнято рішення про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будів-
лі водогрязелікарні інв. № 100405, загальною площею 893,9 м2, 
що розташована за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. 
Теплична, 18 та перебуває на балансі ТОВ «Запорізький титано-
магнієвий комбінат», код ЄДРПОУ 38983006 (договір про безоплат-
не зберігання державного майна), орган управління – Регіональне 
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях, шляхом продажу 
на аукціоні.

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКА
таТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень 

у Тернопільській області Регіонального відділення ФДМУ по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 
02.07.2021 № 341 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів 
у складі: адміністративно-виробничий корпус з складськими при-
міщеннями і підвалом, загальна площа – 1133,1 м2, що склада-
ється з: цеху розливу площею 98,7 м2, сортувального відділення 
площею 11,1 м2, напірно-фільтрувального відділення площею 
21,4 м2, котельні площею 15,9 м2, водопідготовчого відділення 
площею 37,3 м2, будівлі купаного відділення площею 65,4 м2, ад-
міністративного приміщення площею 883,3 м2; склад матеріалів 
площею 23,1 м2; прохідна площею 15,4 м2; огорожа 280 пог. м; 
(150004) спиртоприйомник; (150006) ворота металічні; (150072) 
пожежна сигналізація; (150069) місткість; (150069) місткість; 
(150417) збірник фільтр горілки № 2; (150416) збірник невиправ-
ного браку; (150420) місткість напірний чан; (150409) автокар; 
(150425) чан довідний № 1; (150429) чан сортировочний; (150418) 
збірник фільтр горілки № 1; (150430) трансформаторна підстанція 
КТП-6; (150422) місткість напірний чан; (150424) пісочний фільтр; 
(150421) напівавтомат для закупорки; (150427) чан довідний № 3; 
(150412) бак напірний; (150411) апарат для закупорки пляшок; 
(150410) автомат-штамп; (150426) чан довідний № 2; (150428) чан 
довідний № 4; (150423) пристрій для розливу горілки; (150419) 
мірник спирту; (150413) вугільна колонка № 2, що знаходиться за 
адресою: вул. Дружби, 10а, с. Чистилів, Тернопільська область, 
(балансоутримувач – ДП «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618), 
орган управління – Міністерство економіки України, шляхом про-
дажу на аукціоні без умов.

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення 
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
05.07.2021 № 626 внесено зміни до наказу Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях від 12.04.2021 № 316 «Про прийняття рішення 
про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – школи за 
адресою: 07320, Київська область, Вишгородський район, с. Су-
холуччя, що знаходиться на балансі Департаменту регіонального 
розвитку Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 

21467647) та перебуває у сфері управління Київської обласної дер-
жавної адміністрації (код ЄДРПОУ 00022533)» в частині уточнення 
адреси об’єкта малої приватизації, а саме пункти 1 та 2 наказу ви-
кладено у такій редакції: 

«1. Прийняти рішення про приватизацію об’єкта малої прива-
тизації – об’єкта незавершеного будівництва – школи за адресою: 
07320, Київська область, Вишгородський район, с. Сухолуччя, вул. 
Миру, 46, що знаходиться на балансі Департаменту регіонального 
розвитку Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 
21467647), орган управління Київська обласна державна адміні-
страція (код ЄДРПОУ 00022533).

2. Приватизувати об’єкт малої приватизації – об’єкт незавер-
шеного будівництва – школа за адресою: 07320, Київська область, 
Вишгородський район, с. Сухолуччя, вул. Миру, 46, що знаходить-
ся на балансі Департаменту регіонального розвитку Київської об-
ласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 21467647), орган 
управління Київська обласна державна адміністрація (код ЄДРПОУ 
00022533), шляхом продажу на аукціоні.».

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Полтавській та Сумській областях від 01.07.2021 
№ 719 прийнято рішення про приватизацію цілісного майнового 
комплексу державного підприємства «Кременчуцька міжрайонна 
коконосушарка «Міжрайшовк» (код за ЄДРПОУ 00703397) шляхом 
продажу на аукціоні з умовами.

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях від 02.07.2021 № 722 
прийнято рішення про приватизацію Єдиного майнового комплексу 
державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів» 
за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 (код за ЄДРПОУ 
00952166) шляхом продажу на аукціоні з умовами.

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по місту Києву від 01 липня 2021 року № 1546 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – частини нежитлових приміщень корпусу № 7 загальною 
площею 150,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, що пере-
буває на балансі державного підприємства завод «Арсенал» (код 
ЄДРПОУ 14310520), орган управління –  Державне космічне агент-
ство України, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по м. Києву від 01 липня 2021 року № 1547 прийнято рі-
шення про приватизацію об’єкта малої приватизації –  окремого 
майна – частини нежитлових приміщень корпусу № 1 загальною 
площею 350,8 м2 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, що пере-
буває на балансі Державного підприємства завод «Арсенал» (код за 
ЄДРПОУ 14310520), орган управління – Державне космічне агент-
ство України, шляхом продажу на аукціоні з умовами.




